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Despre piața de capital din România 
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Piața de capital din România are nevoie,  
într-un anumit sens, de “democratizare”, adică de 
implicarea pe scară largă a cetățenilor la 
funcționarea sa, inclusiv a cetățenilor economici – 
firme, antreprenori, multinaționale, în sensul unui 
contract mutual benefic: sprijin reciproc pentru 
creștere, dezvoltare și distribuție a prosperității pe 
scară largă. 



În România, este nevoie de o schimbare a 

percepției oamenilor despre piața de capital 
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Prima datorie a noastră, în calitate de actori ai pieței 
financiare, este să explicam că Piața de capital și Bursa sunt 
simplu spus mijloace de finanțare, de dezvoltare și de 
investiții: o companie listată pe Bursă își poate crește 
afacerea, iar un cetățean care investește în acea companie 
poate lua parte la creșterea unei afaceri.  
 
BCR este determinată să implementeze cât mai multe 
proiecte menite să potențeze convergența 
comportamentului investițional al clienților către piața de 
capital. 



BCR- convergența către un comportament 

investițional  

Oferta publică Romgaz 

2013 2012 

Oferta publică secundară 
de vânzare de acțiuni  

OMV Petrom S.A. inițiată 
de Fondul Proprietatea 

2016 

Oferta Publică  
Secundară Transelectrica 

BCR - 250 investitori 

15%  subscrieri din piață 

BCR - 1000 investitori 

15%  subscrieri din piață 

BCR - 180 investitori 

12%  subscrieri din piață 



Profilul investitorului în BCR 

43% 

21% 

21% 

15% 

20-39 ani 

Peste 
60 ani 

50-59 ani 

40-49 ani 

64% dintre investitori au peste 50 de 
ani 

Cei mai mulți dintre investitori 
preferă  fondurile mutuale 

Acestea sunt urmate de produsele de asigurare 

cu componentă investițională și de investițiile în 

titluri de stat. 

Numărul investitorilor activi pe piața de 
capital a crescut cu 25% în ultimii 4 ani 

În anul 2016, BCR a tranzacționat 2.6 
miliarde lei pe piața locală, ocupând 
locul al 4-lea în topul BVB  

90% dintre ei investesc și în acțiuni, atât pe piața 

locală, cât și pe cea externă 

Profilul investitorului in BCR 



Titlurile și moneda unui stat – garanți ai 

performanței economice 
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Pentru ca piața de capital să nu mai reprezinte un concept 
elitist pentru populația din România, este necesar un efort 
intens de educație financiară.  
 
BCR, alături de celelalte bănci din sistemul bancar, s-a 
implicat sistematic în distribuția pe scară largă a titlurilor de 
stat destinate populației. 
 
În ultimii 2 ani, BCR a subscris cea mai mare parte din 
emisiunea de titluri de stat, iar distribuția a fost omogenă în 
toată țara, fapt extrem de încurajator, ce creează premisele 
pentru o dezvoltare sustenabilă a pieței financiare. 



BCR- creșterea numărului de investitiori în titluri 

de stat 

2015 

Oferta de Titluri de Stat 
emise de MF - Centenar 

2016 

Oferta de Titluri de Stat 
emise de MF - Fidelis 

BCR - 960 investitori  

55%  subscrierile din piață  

BCR - 7700 investitori 

36%  subscrieri din piață 


