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“Un investitor f ără obiective investi Ńionale
este ca un c ălător f ără destina Ńie.”

Ralph Seger
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Finan Ńarea economiei reale

MiMişşcarea fondurilor în economie se poate realiza încarea fondurilor în economie se poate realiza în
doudouăă modalit modalităŃăŃi:i:

�� prin concentrarea disponibilitprin concentrarea disponibilităŃăŃilor bilor băăneneşşti la bti la băănci nci şşii
utilizarea de cutilizarea de căătre acestea a resurselor astfel atrasetre acestea a resurselor astfel atrase
pentru creditarea utilizatorilor de fonduri – finanpentru creditarea utilizatorilor de fonduri – finanŃŃareare
indirectindirectăă

�� prin emisiunea de instrumente financiare de cprin emisiunea de instrumente financiare de căătretre
utilizatorii de fonduri pe piautilizatorii de fonduri pe piaŃŃa de capital – finana de capital – finanŃŃareare
directdirectăă..
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PiaŃa împrumuturilor obligatare

�� Construirea unei pieConstruirea unei pieŃŃe lichide pentru e lichide pentru instrumenteleinstrumentele
financiare de tipul obligafinanciare de tipul obliga ŃŃiuniloriunilor  r răămâne o prioritate pentrumâne o prioritate pentru
piapiaŃŃa de capital din România, iar în realizarea acesteia un rola de capital din România, iar în realizarea acesteia un rol
important îl pot avea important îl pot avea şşi acele companii nai acele companii naŃŃionale careionale care
lanseazlanseazăă împrumuturi  împrumuturi obligatareobligatare pe pie pe pieŃŃele externe.ele externe.

�� Orientarea unei pOrientarea unei păărrŃŃi din suma totali din suma totalăă care se dore care se doreşşte a fite a fi
împrumutatîmprumutatăă  şşi ci căătre piatre piaŃŃa interna internăă ar putea fi de natur ar putea fi de naturăă s săă
diminueze costurile la care se realizeazdiminueze costurile la care se realizeazăă aceste împrumuturi, aceste împrumuturi,
dar ar fi dar ar fi şşi un pas important în stabilirea unor corelai un pas important în stabilirea unor corelaŃŃiiii
necesare între evolunecesare între evoluŃŃiile pieiile pieŃŃei bursiere din România ei bursiere din România şşii
tendintendinŃŃele pieele pieŃŃelor bursiere pe plan internaelor bursiere pe plan internaŃŃional.ional.
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PiaŃa de capital contribuie la restructurarea
economiei reale

�� Dintr-o perspectivDintr-o perspectivăă mai larg mai largăă, nu trebuie uitat faptul c, nu trebuie uitat faptul căă pia piaŃŃaa
de capital are de capital are şşi rolul de a contribui indirect la restructurareai rolul de a contribui indirect la restructurarea
economiei reale. Prin selectarea economiei reale. Prin selectarea şşi finani finanŃŃarea exclusiv aarea exclusiv a
proiectelor care, deproiectelor care, deşşi cu un grad mai ridicat de risc, sunt dei cu un grad mai ridicat de risc, sunt de
naturnaturăă s săă aduc aducăă câ câşştiguri superioare celor din ramuriletiguri superioare celor din ramurile
traditradiŃŃionale de producionale de producŃŃie, investitorii vor favoriza dezvoltareaie, investitorii vor favoriza dezvoltarea
acelor sectoare economice capabile sacelor sectoare economice capabile săă creeze valoare creeze valoare
adadăăugatugatăă mare. mare.

�� O piaO piaŃăŃă de capital func de capital funcŃŃionalionalăă realizeaz realizeazăă în mod continuu în mod continuu
acest proces de selecacest proces de selecŃŃie, ceea ce oferie, ceea ce oferăă suple supleŃŃe unei economiie unei economii
nanaŃŃionale în adaptarea la modificionale în adaptarea la modificăările care apar în structurarile care apar în structura
cererii de bunuri cererii de bunuri şşi servicii, în plan intern i servicii, în plan intern şşi internai internaŃŃional.ional.
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Avantajele list ării pe pia Ńa de capital

�� crecreşşterea vizibilitterea vizibilităŃăŃii companiei la nivel naii companiei la nivel naŃŃional ional şşi internai internaŃŃionalional
(prin difuzarea de informa(prin difuzarea de informaŃŃii legate de aceasta în ii legate de aceasta în massmass media media
şşi prin furnizorii internai prin furnizorii internaŃŃionali de date financiare)ionali de date financiare)

�� crecreşşterea încrederii publicului larg în companie, datoritterea încrederii publicului larg în companie, datorităă
gradului ridicat de transparengradului ridicat de transparenŃăŃă

�� posibilitatea de finanposibilitatea de finanŃŃare are  la la costuri reduse (costurile emisiunii, costuri reduse (costurile emisiunii,
în cazul ofertelor de acîn cazul ofertelor de acŃŃiuni sau rate ale dobânzii legate deiuni sau rate ale dobânzii legate de
dobânda de referindobânda de referinŃăŃă în cazul obliga în cazul obligaŃŃiunilor)iunilor)

�� posibilitatea deschiderii structurii posibilitatea deschiderii structurii acacŃŃionariatuluiionariatului c căătretre
parteneri strategici care departeneri strategici care deŃŃin in know-how-ulknow-how-ul necesar dezvolt necesar dezvoltăăriirii
afaceriiafacerii

�� atragerea de investitori instituatragerea de investitori instituŃŃionaliionali

�� posibilitatea stimulposibilitatea stimulăării angajarii angajaŃŃilor prin oferirea de acilor prin oferirea de acŃŃiuni.iuni.
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Ponderea capitaliz ării în PIB

� Ponderea capitalizării în PIB în
anul 2009 a fost influenŃată în
special de dinamica pozitivă a
preŃurilor titlurilor deja listate şi
a înregistrat 18,5%.

� Ponderea în PIB cea mai
ridicată s-a înregistrat în anul
2007 când a atins 27% şi cea
mai scăzută în anul 2008, de
11% (pe fondul scăderii
indicilor locali în corelaŃie cu
evoluŃia înregistrată pe pieŃele
internaŃionale).
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Intr ări lunare nete în perioada 2007 - 2010
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� PiaŃa de capital din România a fost afectată de criza economică şi financiară resimŃită
inclusiv la nivelul investiŃiilor de portofoliu ale persoanelor nerezidente, din cauza
creşterii aversiunii la risc a acestora.

� Totalul sumelor intrate pe piaŃa de capital în anul 2009 a fost de 648,55 mil. lei faŃă
de 1,49 mld. lei în 2008 şi 6,75 mld. lei în 2007.

� În anul 2009, fluxul net de capital a fost negativ, de 21,86 mil. lei faŃă de valoarea
netă pozitivă de 415,23 mil. lei în 2008.
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Cumpărări şi vânzări de ac Ńiuni de c ătre
persoanele nerezidente în anul 2009

� Domeniul de interes cel mai activ a rămas şi în anul 2009 cel al intermedierii
financiar-bancare, urmat de sectorul extracŃia petrolului.

Sursa: Raport lunar intermediari

1.085.174.688TOTAL  (lei)1.199.310.411TOTAL  (lei)

1212121.450.450Altele11142.836.717Altele10.

1115.369.957Asigurări114.597.437Transport energie electrică9.

1115.639.472Transport prin conducte219.128.481Transport prin conducte8.

2216.270.888Farmaceutice de bază222.101.639Asigurări7.

2217.434.589ComerŃ cu ridicata330.407.197Prelucrarea ŃiŃeiului6.

3337.407.548Prelucrarea ŃiŃeiului333.236.988Farmaceutice5.

4439.827.859Farmaceutice preparate781.262.155ComerŃ cu amănuntul4.

1111124.053845ExtracŃia petrolului893.131.940ExtracŃia petrolului3.

3232345.638.514Intermedieri financiare26317.994.510Intermedieri financiare2.

3232352.081.562Intermedieri monetare37444.613.343Intermedieri monetare1.

%%ValoareActivitatea CAEN%ValoareActivitatea CAEN

VÂNZĂRICUMPĂRĂRINr.
crt.
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Număr investitori pe pia Ńa de capital

� Se constată o creştere
constantă a numărului de
investitori pe piaŃa de capital

� Numărul investitorilor a crescut
de la 92.865 în anul 2008 la
94.545 în anul 2009

� Cea mai mare creştere s-a
înregistrat în anul 2007, cu
34,24% faŃă de 2006

� Număr insuficient de conturi
pentru potenŃialul pieŃei de
capital din România.
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Finan Ńarea prin emisiunea de obliga Ńiuni

�� PiaPiaŃŃa de capital constituie o alternativa de capital constituie o alternativăă viabil viabilăă de finan de finanŃŃare pentruare pentru
autoritautorităŃăŃile publice centrale ile publice centrale şşi locale i locale şşi pentru societi pentru societăŃăŃile comercialeile comerciale

�� AutoritAutorităŃăŃile locale apeleazile locale apeleazăă constant la atragerea de resurse constant la atragerea de resurse
financiare prin oferta publicfinanciare prin oferta publicăă de obliga de obligaŃŃiuni, pentru finaniuni, pentru finanŃŃarea unorarea unor
proiecte de dezvoltare pe termen mediu proiecte de dezvoltare pe termen mediu şşi lungi lung

�� Principalii emitenPrincipalii emitenŃŃi de obligai de obligaŃŃiuni corporative din perioada 2005-2007iuni corporative din perioada 2005-2007
au fost instituau fost instituŃŃiile de credit din România iile de credit din România şşi institui instituŃŃiile financiareiile financiare
internainternaŃŃionale (Banca Internaionale (Banca InternaŃŃionalionalăă pentru Reconstruc pentru ReconstrucŃŃie ie şşii
Dezvoltare, Banca EuropeanDezvoltare, Banca Europeanăă de Investi de InvestiŃŃii)ii)

�� În ceea ce priveÎn ceea ce priveşşte societte societăŃăŃile comerciale, piaile comerciale, piaŃŃa de capital reprezinta de capital reprezintăă,,
în continuare, o oportunitate de finanîn continuare, o oportunitate de finanŃŃare insuficient exploatatare insuficient exploatatăă, în, în
special în condispecial în condiŃŃiile restrângerii accesului la creditarea bancariile restrângerii accesului la creditarea bancarăă..
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Evolu Ńia emisiunilor de obliga Ńiuni
pe pia Ńa local ă
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�� CreCreşşterea semnificativterea semnificativăă a  a emisi-emisi-
unilorunilor de obliga de obligaŃŃiuni corporativeiuni corporative
din anul 2006 se explicdin anul 2006 se explicăă prin prin
derularea ofertei publice dederularea ofertei publice de
vânzare de obligavânzare de obligaŃŃiuni emise deiuni emise de
Banca InternaBanca InternaŃŃionalionalăă pentru pentru
ReconstrucReconstrucŃŃie ie şşi Dezvoltare, carei Dezvoltare, care
a atins valoarea de 525 milioanea atins valoarea de 525 milioane
lei. Obligalei. ObligaŃŃiunile au fost listate deiunile au fost listate de
Bursa de Valori BucureBursa de Valori Bucureşşti.ti.

�� În perioada 2005 – 2008, valoareaÎn perioada 2005 – 2008, valoarea
emisiunilor de obligaemisiunilor de obligaŃŃiuni a crescutiuni a crescut
de 6 ori, ulterior sumele atrase dede 6 ori, ulterior sumele atrase de
ccăătre municipalittre municipalităŃăŃi meni menŃŃinându-seinându-se
relativ constante.relativ constante.
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Evolu Ńia indicatorilor specifici fondurilor
deschise de investi Ńii

� Fondurile deschise de investiŃii au cunoscut în 2009 o creştere a activelor
nete cu 256,38% faŃă de anul 2008 şi cu 1.495,23% faŃă de anul 2004.

� Numărul investitorilor în FDI a crescut cu 81% faŃă de anul 2008 şi cu 156%
faŃă de anul 2004.

� InvestiŃia medie pe investitor în anul 2009 a fost de 20,4 mii lei, cu 96,15%
mai mult decât cea din anul 2008 şi cu 518,18% faŃă de anul 2004.

20,420,410,410,413,713,78,18,14,84,83,33,3InvestiInvestiŃŃiaia
medie (mii lei)medie (mii lei)

3.3503.3509409401.1361.136635635341,6341,6210210Total activeTotal active
nete (nete (milmil lei) lei)

164.464164.46490.69490.69482.45982.45978.38378.38371.14671.14663.74963.749NumNumăărr
investitoriinvestitori

515152524848343423232020NumNumăăr FDIr FDI

200920092008200820072007200620062005200520042004IndicatoriIndicatori
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Noua arhitectur ă de supraveghere
micro-pruden Ńială la nivel european

Sistemul European
al Supraveghetorilor

Financiari
(ESFS)

Autoritatea Europeană
Pentru Activitatea

Bancară
(EBA)

Autoritatea Europeană
Pentru Asigurări şi

Pensii Private
(EIOPA)

Autoritatea Europeană
Pentru Valori Mobiliare

şi PieŃe
(ESMA)

AutorităŃi naŃionale
de supraveghere a
activităŃii bancare

AutorităŃi naŃionale
de supraveghere a

asigurărilor şi a
pensiilor private

AutorităŃi naŃionale de
supraveghere a pieŃelor

de valori mobiliare
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Obiective în reglementarea şi supravegherea
pie Ńelor de instrumente financiare

�� asigurarea încrederii investitorilor prezenasigurarea încrederii investitorilor prezenŃŃi în piei în pieŃŃele deele de
instrumente financiare prin promovarea unor standardeinstrumente financiare prin promovarea unor standarde
calitative ridicate privind transparencalitative ridicate privind transparenŃŃa informaa informaŃŃieiiei

�� oferirea de posibilitoferirea de posibilităŃăŃi variate i variate şşi competitive de plasamenti competitive de plasament
pentru investitori, cât pentru investitori, cât şşi un nivel de prezentare a informai un nivel de prezentare a informaŃŃiei iei şşii
o proteco protecŃŃie adecvatie adecvatăă a cerin a cerinŃŃelor acestoraelor acestora

�� reducerea costurilor de operare în piereducerea costurilor de operare în pieŃŃele de instrumenteele de instrumente
financiare financiare şşi crei creşşterea accesului la capital. Costul accesului laterea accesului la capital. Costul accesului la
capital al investitorilor ar trebui scapital al investitorilor ar trebui săă fie acceptabil, f fie acceptabil, făărrăă a a
conduce la cerinconduce la cerinŃŃe suplimentare de raportare ale emitene suplimentare de raportare ale emitenŃŃilor.ilor.
EmitenEmitenŃŃii ar trebui sii ar trebui săă beneficieze de competi beneficieze de competiŃŃia liberia liberăă a a
operatorilor media operatorilor media şşi furnizorilor de informai furnizorilor de informaŃŃie în alegereaie în alegerea
canalelor de informarecanalelor de informare
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Obiective în reglementarea şi supravegherea
pie Ńelor de instrumente financiare

�� asigurarea accesului investitorilor la informaasigurarea accesului investitorilor la informaŃŃii despre emitenii despre emitenŃŃii
într-o formîntr-o formăă organizat organizatăă, la nivelul Comunit, la nivelul ComunităŃăŃii Europene,ii Europene,
pentru a promova integrarea piepentru a promova integrarea pieŃŃelor de capital. elor de capital. Investitorii dinInvestitorii din
toate statele membre ar trebui stoate statele membre ar trebui săă aib aibăă acces egal la acces egal la
informainformaŃŃie. Acest lucru se poate ie. Acest lucru se poate realizarealiza numai dac numai dacăă statele statele
membre asigurmembre asigurăă conformitatea cu un set de standarde minime conformitatea cu un set de standarde minime
de calitate cu privire la transmiterea informade calitate cu privire la transmiterea informaŃŃiei în Comuniiei în Comuni--
tatea Europeantatea Europeanăă, într-un mod rapid , într-un mod rapid şşi nediscriminatoriu, pei nediscriminatoriu, pe
baza tipului informabaza tipului informaŃŃiei coniei conŃŃinutinutee

�� evitarea erorilor de gestionare a informaevitarea erorilor de gestionare a informaŃŃiei, care pot generaiei, care pot genera
dezechilibre dezechilibre şşi pot afecta transpareni pot afecta transparenŃŃa, pâna, pânăă la opacitate. la opacitate.
Aceste situaAceste situaŃŃii pot periclita operarea pieii pot periclita operarea pieŃŃelor elor de instrumentede instrumente
financiarefinanciare, putând, putând afecta afecta, în acela, în acelaşşi timp, i timp, investitoriiinvestitorii
instituinstituŃŃionaliionali sau micii investitori. sau micii investitori.
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