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Cristian Popa: BNR nu a sarit calul, nu am exagerat cu scaderea dobânzilor, a
existat gradualitate dar si dozaj
Banca Nationala a României nu a exagerat cu scaderea dobânzilor, a existat gradualitate dar si dozaj,
ambele bine calibrate, a afirmat Cristian Popa, membru în Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a
României, la un eveniment de specialitate.
"BNR nu a sarit calul, nu am exagerat cu scaderea dobânzilor, a existat gradualitate dar si dozaj, ambele bine
calibrate. Prin deciziile luate, a fost asigurat un anumit echilibru, care nu este usor nici de obtinut, nici de mentinut.
Daca am fi exagerat s-ar fi vazut din prima faza pe curs, iar în câteva luni, jumatate de an, s-ar fi vazut si în
inflatie. Unii oameni cred ca dobânzile sunt scoase din joben, ca sunt facute din pix, nimic mai gresit! Exista un
proces foarte elaborat, muncim si 2 luni pâna la o decizie, sunt 3 departamente implicate în acest proces, luam bob
cu bob datele economice. Din exterior poate parea simplu: reducere, mentinere sau crestere, dar nu este asa, deloc!
Deciziile noastre au efecte asupra a milioane de cetateni, nu ne jucam cu ele, nu este loc de erori", a spus Cristian
Popa, în cadrul dezbaterii "Pulsul Pietei Financiare".
Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din România (ARIR) mentioneaza, într-un comunicat de presa, ca
a organizat dezbaterea "Pulsul Pietei Financiare", cu privire la evolutia pietei de capital. Potrivit sursei citate,
gradualitate si dozaj sunt termenii care au caracterizat cel mai bine masurile luate de BNR în ultima perioada
pentru a mentine un echilibru în piata.
"Pietele de capital se afla în acest moment pe un trend ascendent. BET, principalul indice al Bursei de Valori
Bucuresti, a atins maxime istorice. În momentul de fata, banii românilor se afla preponderent în depozite bancare,
însa este un moment favorabil pentru investitii. Este un moment bun pentru noi toti sa fim mai activi, sa
contribuim din ce în ce mai mult la fondurile de pensii, chiar si pentru pilonul III. Am auzit foarte multi oameni
tineri spunând ca nu au planuri pentru fondurile lor de pensii, însa din pacate este o perspectiva gresita si o dovada
ca trebuie sa punem mai mult accent pe educatia financiara", a spus Daniela Şerban, Presedinte & Co-fondator
ARIR.
Dragos Manolescu, director general adjunct, OTP Asset Management, a afirmat ca, în ultimii ani, bursa de la
Bucuresti a adus dividende foarte mari si, daca ne raportam la pietele globale, indicii BVB au stat în frunte.
"Este cea mai ieftina bursa din zona pietelor de frontiera si avem cel mai atractiv dividend chiar si în aceste
conditii. La nivel global asistam înca din septembrie 2020 la o rotatie care a început dinspre companiile
tehnologice catre companiile "value", ciclice, care au recâstigat încrederea investitorilor. Anul trecut am asistat la
cele mai mari iesiri din fondurile de obligatiuni la nivel global. La fondurile de investitii, cererea de rascumparare
vine în momentul în care clientul are impresia ca piata se îndreapta într-o directie nefavorabila. Fara interventia
bancilor centrale am fi asistat la o criza de lichiditate si probabil ca acest ciclu de scadere si revenire ar fi durat
mult mai mult timp", a declarat Dragos Manolescu.
La rândul sau, Andreea Pipernea, CEO NN Pensii, a mentionat ca fondurile de pensii actioneaza ca factor
stabilizator la nivel de piata.
"BET se afla la maxim istoric, este un moment important, însa noi ne uitam si la alti parametri ai pietei lichiditatea, adâncimea si cât de vasta este piata locala. BET confirma în acest moment o relansare economica
pentru perioada urmatoare", a spus Andreea Pipernea.
De asemenea, Aurel Bernat, CEO BT Asset Management, a subliniat ca ne aflam din nou la maxime si exista
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entuziasm în rândul investitorilor individuali si institutionali.
"Desi discutam din ce în ce mai des despre educatie financiara, din pacate anul trecut am avut momente puternice
de scadere a bursei în care investitorii individuali lipseau. Acum, ajungând în zona de maxime si mediatizarea
fiind suficient de puternica, se remarca un numar mult mai mare de doritori decât anul trecut. Este important ca
investitorii care se uita pe termen scurt sa nu judece randamentul ultimilor 360 de zile care a fost spectaculos, ci sa
gândeasca pe termen lung indiferent de plasamentele pe care vor sa le faca", a mentionat Aurel Bernat.
Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din România (ARIR) este o organizatie non-guvernamentala si
non-profit care a fost înfiintata cu scopul de oferi emitentilor actuali si potentiali o platforma pentru dezvoltarea
profesionistilor în relatia cu investitorii (IR) si pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în
comunicarea cu investitorii si în guvernanta corporativa. A fost înfiintata în Noiembrie 2018 si are ca membri
companii listate, companii cu potential de a deveni companii listate, administratori de fonduri,profesionisti în
relatia cu investitorii, precum si consultanti. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori Bucuresti (BVB), ALRO,
Electromagnetica, Franklin Templeton Management - suc. Bucuresti, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast,
Transelectrica, Daniela Şerban, Cosmin Raduta si Tony Romani, în timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice,
Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania si Transgaz s-au alaturat ca Membri Asociati,
INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR si Mazars ca Membri Afiliati.
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