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Radu Hanga (BVB): Ne dorim să avem mai mulţi investitori 
Conducerea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) îşi doreşte să aibă mai mulţi 
investitori care să investească în companiile locale, a declarat, joi, preşedintele 
BVB, Radu Hanga, într-o videoconferinţă pe tema antreprenoriatului feminin. 
"Practic, pentru a deveni bancabil, pentru a deveni finanţabil, trebuie în primul rând să ai 
acces la capital. Dezvoltând piaţa de capital, simplificând accesul companiilor la capitalul 
disponibil pe piaţa locală şi pe piaţa globală, facem un mare serviciu companiilor locale şi 
creăm condiţiile pentru ca acest sistem antreprenorial local să se dezvolte. Când spunem 
simplificarea accesului investitorilor la piaţă nu ne gândim la faptul că ne dorim să avem 
mai mulţi investitori care să tranzacţioneze, ci ne dorim să avem mai mulţi investitori care 
să investească în companiile locale, care să-şi investească capitalul disponibil în 
companiile locale care sunt listate la Bursă. Pentru aceasta este foarte importantă 
simplificarea interacţiunii cu Fiscul. Sigur, este importantă digitalizarea, şi asta e treaba 
noastră, la Bursă şi în zona industriei de brokeraj, să ne digitalizăm, să ne ducem mai 
aproape de investitori, iar lucrurile acestea se întâmplă, vedem tot mai multe companii de 
brokeraj care vin cu platforme digitale, vin mai aproape de clienţii lor", a afirmat Radu 
Hanga. 
 
Preşedintele BVB a apreciat că ar fi foarte bine ca excesul de lichidităţi din bănci să fie 
direcţionat spre piaţa de capital. 
 
"Uitându-ne la ce s-a întâmplat în ultimii 6-7 ani, vedem creditarea bancară crescândă, dar 
mai mică decât ce s-a întâmplat în zona depozitelor bancare, adică creditarea a crescut în 
zona de 2, 3, 5 procente anual, în timp ce depozitele bancare au crescut în fiecare an cu 
peste 10 procente, dacă ne uităm la ultimii 6 ani. Practic ar fi foarte bine dacă am reuşi ca 
o parte din excesul acesta de resurse care se adună în bănci să îl direcţionăm către 
companii, să îl direcţionăm către capital, pentru că exact acesta este mecanismul care 
creează companii mai bancabile. Adică o companie, în momentul în care merge la bancă 
şi încearcă să acceseze un credit, prima întrebare pe care o primeşte din partea băncii 
este 'Cât capital deţii? Care sunt banii pe care i-au pus tu, ca şi antreprenor, pe masă?'", a 
menţionat Radu Hanga. 
 
Preşedintele BVB a explicat că Bursa are o iniţiativă prin care vrea să pună piaţa de capital 
la nivel de egalitate cu depozitele bancare. 
 
"Vedem o creştere anul trecut cu aproape 25% a numărului de investitori la Bursă, deci 
lucrurile se întâmplă. Ceea ce ne-ar folosi foarte mult în interacţiunea cu statul este să 
simplificăm accesul investitorilor la piaţă, şi asta înseamnă simplificarea procedurilor 
fiscale. Avem o iniţiativă prin care vrem să punem piaţa de capital la nivel de egalitate cu 
depozitele bancare, adică taxarea la sursă şi o anumită reducere a nivelului de fiscalitate, 
pentru că taxarea la sursă înseamnă din punct de vedere tehnic o trecere de pe taxarea 
netă a câştigurilor pe taxarea lor brută, nu mai este posibilă deducerea pierderilor", a 
precizat Radu Hanga. 
 


