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Reporter: Într-un interviu acordat
recent Ziarului BURSA, directorul ge-
neral al Bursei de Valori Bucureºti,
domnul Adrian Tãnase, a afirmat cã
obiectivul sãu la conducerea BVB
pentru acest mandat este sã aibã
100.000 de investitori activi, adicã
care sã facã cel puþin o tranzacþie o
datã la ºase luni. Cum vi se pare aceas-
tã þintã?

Dan Paul: Este o þintã ambiþioasã.
În acest moment, bursa noastrã are în
jur de 15.000 de conturi active, faþã de
anul de glorie 2007, când erau circa
75.000 de astfel de conturi. Ulterior,
piaþa s-a confruntat cu o crizã severã,

apãrutã pe plan global ºi activitatea la
BVB s-a diminuat.

Reporter: Credeþi cã poate fi
atins acest numãr de 100.000 de in-
vestitori?

Dan Paul: Este posibil, însã, Aso-
ciaþia Brokerilor a contestat politica
bursei privind comisioanele, pentru cã
nu încurajeazã investitorii de retail.

Afost diminuat comisionul variabil,
ceea ce este în favoarea brokerilor care
fac tranzacþii de valoare mare, pentru
investitorii instituþionali, dar a fost
crescut cel fix, ceea ce dezavantajeazã
brokerii care se ocupã mai mult de re-
tail. Considerãm cã, vorbind strict din

acest punct de vedere, în acest mo-
ment, bursa nu are o politicã de încura-
jare a retailului.

Noi, la ultima Adunare Generalã a
Acþionarilor BVB am adãugat douã
puncte noi pe ordinea de zi. Unul legat
de iniþierea de cãtre bursã a demersuri-
lor pentru înfiinþarea Contrapãrþii
Centrale (CCP) ºi altul privind anula-
rea noului plan tarifar al BVB (n.r. ce a
intrat în vigoare de la începutul anu-
lui).

A consemnat

ANDREI IACOMI
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Stabilitatea bãncilor
japoneze, ameninþatã de
expunerile externe
l BIS: Activele denominate în dolari ale bãncilor
japoneze au depãºit 3,5 trilioane dolari la sfârºitul lui
2016, ceea ce le face vulnerabile la fluctuaþiile valutare ºi
la ºocurile externe

Turbulenþele care au lovit pieþele
financiare globale în urmã cu un de-
ceniu sunt cunoscute în Japonia ca
“ºocul Lehman”, dupã falimentul
bãncii americane de
investiþii care l-a
provocat, însã bãn-
cile nipone au scã-
pat “aproape nea-
tinse” datoritã sis-
temului de apãrare
pe care ºi l-au con-
struit în anii 1990,
când þara a luptat cu
deflaþia ºi datoria
excesivã, scrie eco-
nomist.com, menþionând cã, acum,
pare cã Japonia a uitat aceastã lecþie,
iar riscurile apar din nou în þara asia-
ticã.

“Stoarse” de marjele mici de pe plan
intern ºi de ratele negative ale

dobânzii, atât bãncile mari, cât ºi cele
regionale din Japonia ºi-au crescut ex-
punerea în exterior, aratã sursa citatã,
notând cã acestea ºi-au dublat împru-

muturile contractate
ºi creditele acordate
peste graniþe, în do-
lari, de peste douã
ori, începând din
2007.

Activele denomi-
nate în dolari ameri-
cani ale bãncilor ja-
poneze au depãºit
3,5 trilioane de do-
lari la sfârºitul anului

2016, potrivit Bãncii Reglementelor
Internaþionale (BIS) din Basel, care
avertizeazã cã asta le face vulnerabile
la fluctuaþiile valutare ºi la ºocurile ex-
terne. (V.R.)
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Va fi Draghi primul
conducãtor al unei bãnci
centrale care nu a majorat
niciodatã dobânda?

La aniversarea a ºase ani de la de-
claraþia lui Mario Draghi de la Londra,
din 26 iulie 2012, Consiliul Guverna-
torilor BCE s-a reunit într-o nouã
ºedinþã de politicã monetarã, iar pieþe-
le ºi investitorii au aºteptat cu nerãbda-
re clarificãri privind etapele procesu-
lui de normalizare a dobânzilor.

Atunci, preºedintele BCE spunea
cã “în cadrul mandatului nostru,
BCE este gata sã facã totul pentru
apãrarea euro, ºi credeþi-mã cã va fi
de ajuns”.

În prezentarea ultimei decizii de po-
liticã monetarã, Mario Draghi a subli-
niat cã “gradul amplu de relaxare mo-

netarã este încã necesar pentru asigu-
rarea convergenþei inflaþiei cãtre un ni-
vel apropiat de 2%”, însã “pentru a be-
neficia integral de mãsurile de politicã
monetarã, trebuie accelerate reformele
structurale din þãrile zonei euro, astfel
încât sã fie stimulate productivitatea ºi
potenþialul de creºtere”.

Din pãcate, declaraþiile sale nu au
avut ºi nu au niciun ecou la nivelul
autoritãþilor din zona euro, care nu
sunt interesate de reformele structu-
rale atât timp cât pot împrumuta la
costuri extrem de reduse sau chiar
negative.

(continuare în pagina 5)

DEBITOR ÎN CHF LA BANCPOST:

“Banca mi-a returnat
comisionul perceput
abuziv, dar nu l-a scos din
graficul de rambursare”

Clienþii cu credite în franci elveþieni
(CHF) continuã sã ne trimitã sesizãri
la Redacþie referitoare la situaþiile cu
care se confruntã în relaþia cu bãncile
de la care s-au
împrumutat.

Ultima sesizare
de acest gen a venit
din partea unui de-
bitor al Bancpost, ce
reclamã faptul cã,
deºi a câºtigat în in-
stanþã un proces cu
banca în urma cãru-
ia aceasta din urmã
i-a returnat, printre
altele, contravaloarea comisionului de
administraþie plãtit în ultimii zece ani,
totuºi acest comision apare în
continuare în graficul de rambursare.

Beneficiarul creditului de 33.000
de CHF, contractat în anul 2008 pen-
tru o perioadã de 26 de ani, ne-a preci-
zat: “Ca urmare a sentinþei civile pro-
nunþatã de Judecãtoria Deva ºi rãma-

sã definitivã prin decizia Tribunalului
Hunedoara, Bancpost a fost obligatã
la plata urmãtoarelor sume: 500 lei re-
prezentând cheltuieli de judecatã în

apel, 300 lei repre-
zentând cheltuieli
de judecatã din
fond, sumele repre-
zentând comisionul
de acordare a credi-
tului de 2% ºi comi-
sionul de adminis-
trare lunarã în cuan-
tum de 0,2% aplicat
la valoarea creditu-
lui, dobânda legalã

aferentã acestor comisioane,
începând de la data plãþii pânã la achi-
tarea efectivã a acestor sume, precum
ºi la desfiinþarea unor clauze contrac-
tuale prevãzute în contractul de credit
ipotecar.

EMILIA OLESCU
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“Aº vota un Romexit
cu amândouã mâinile”

(Interviu cu Dan Paul, preºedintele Asociaþiei Brokerilor)

Fotografie de MAKE

onducerea Bursei

de Valori Bucureºti

(BVB) trebuie sã

afle de la brokeri

dacã þara noastrã

are cu adevãrat nevoie de o piaþã

de derivate, considerã Dan Paul,

preºedintele Asociaþiei Brokerilor,

care a avut amabilitatea sã acorde

un interviu Ziarului BURSA.

Domnia sa a subliniat cã, prin pla-

nul tarifar practicat de BVB, sunt

dezavantajaþi intermediarii mici,

cei care se adreseazã investitori-

lor de retail, în favoarea celor

mari, care au drept principali

clienþi investitorii instituþionali.

Declaraþiile lui Mario Draghi nu au avut ºi nu au niciun ecou

la nivelul autoritãþilor din zona euro, care nu sunt interesate

de reformele structurale atâta timp cât pot împrumuta la cos-

turi extrem de reduse sau chiar negative.


