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Hanga (AAF): Fondurile de pensii au investit aproape 8 miliarde lei pe 
piaŃa de capital locală, anul trecut 
 
Fondurile de pensii din România au investit aproape 8 miliarde lei pe piaŃa 
de capital locală, anul trecut, şi injectează 1-2 miliarde lei ca investiŃii noi, a 
declarat Radu Hanga, preşedinte al AsociaŃiei Administratorilor de Fonduri 
(AAF), într-o conferinŃă referitoare la piaŃa de capital. 
 
"Cred că un subiect important pe piaŃa locală este zona fondurilor de pensii. 
Dezvoltarea pe care am văzut-o în ultimii ani se datorează resurselor pe 
care fondurile de pensii le-au injectat la Bursa de Valori Bucureşti. Dacă ne 
uităm la sfârşit de 2017, dacă comparăm cât a investit industria fondurilor 
de investiŃii, aproape 1,2 miliarde lei în acŃiuni româneşti, suma investită de 
Fondurile de pensii este aproape de 8 miliarde lei", a spus Hanga. 
 
Potrivit acestuia, prezenŃa fondurilor de pensii este importantă pentru 
dezvoltarea pieŃei de capital. 
 
"Fondurile de pensii au devenit un jucător foarte important pe piaŃa locală. 
Cred că lucrul acesta injectează între 1 şi 2 miliarde lei în piaŃă ca investiŃii 
noi. PrezenŃa lor este importantă pentru dezvoltarea în continuare pieŃei", a 
precizat oficialul AAF. 
 
Radu Hanga participă marŃi la conferinŃa "Viitorul pieŃei de capital 
româneşti", organizată de grupul de presă Bursa. 
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Tanase (BVB): Bursa s-a uitat prea mult la piata primara; exista bariere 
de tranzactionare 
 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-a uitat prea mult la piaŃa primară şi există 
bariere în ceea ce priveşte tranzacŃionarea, a declarat marŃi, Adrian 
Tănase, director general al BVB, într-o conferinŃă referitoare la piaŃa de 
capital. 
 
"Bursa de Valori Bucureşti s-a uitat mult prea mult la piaŃa primară. PiaŃa 
primară creează premisele dezvoltării pieŃei secundare. Ce se întâmplă pe 



piaŃa primară? Vin companii, se listează, sperăm să fie din ce în ce mai 
multe companii, însă trebuie să realizăm că această piaŃă primară este 
cumva dominată de investitorii buy and hold. PiaŃa primară nu creează 
premisele pentru a dubla lichiditatea. Bine, ea creează premisele, dar 
trebuie făcute şi alte lucruri", a spus Tănase. 
 
Potrivit acestuia, BVB trebuie să se uite la nevoile investitorilor din piaŃa 
secundară. 
 
"Atunci trebuie să ne uităm şi la piaŃa secundară, la ce se întâmplă cu 
acŃiunile care sunt listate la platforma bursei, cât de tranzacŃionate sunt ele, 
ce nevoie au investitorii care activează în piaŃa secundară. Focusul bursei 
ar trebui să se mute prioritar către dezvoltarea pieŃei secundare. Sunt foarte 
multe lucruri de făcut. Există bariere în ceea ce priveşte tranzacŃionarea pe 
piaŃa secundară de capital. Noi acum tranzacŃionăm o simplă idee, să 
cumpărăm şi să vindem ulterior. Există multe alte idei de tranzacŃionare pe 
piaŃa secundară de capital pe care nu le putem implementa. Sunt multe 
operaŃiuni pe care nu le putem face acum pe piaŃa secundară", a arătat 
directorul general al Bursei. 
 
 
Adrian Tănase participă marŃi la conferinŃa "Viitorul pieŃei de capital 
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Mavrodin (MFP): Proiectul de infiintare a Fondului Suveran va fi 
aprobat in maxim 2-3 luni 
 
Proiectul privind înfiinŃarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi InvestiŃii va fi 
aprobat de Parlament în maxim două sau trei luni, apoi se va trece la 
implementarea propriu-zisă, a declarat marŃi Valentin Mavrodin, secretar de 
stat în Ministerul FinanŃelor Publice (MFP), într-o conferinŃă organizată de 
ziarul Bursa. 
 
"În maxim 2-3 luni va fi aprobat şi se va trece la implementarea propriu-
zisă. Vor fi două etape. În prima etapă, primul management va pune bazele 
fondului urmând, în cea de-a doua, după 6-12 luni, să se selecteze un nou 
management care va realiza efectiv managementul fondului", a spus 
Mavrodin. 
 



Potrivit acestuia, Fondul va fi capitalizat din veniturile din privatizare. 
 
"Va fi capitalizat din venituri din privatizare şi din acŃiunile companiilor care 
vor face parte din portofoliu. Dividendele vor fi venituri ale fondului pe care 
le va investi în continuare. Managementul fondului va fi unul independent. 
Statul vine cu o strategie generală, dar deciziile de investiŃii nu vor fi impuse 
de stat", a explicat secretarul de stat. 
 
Fondul Suveran de Dezvoltare şi InvestiŃii (FSDI) ar putea avea aproape 90 
de companii în portofoliu, deşi în proiectul iniŃial era vorba despre 27, 
potrivit unor declaraŃii făcute de Mircea Ursache, vicepreşedintele AutorităŃii 
de Supraveghere Financiară (ASF), în luna noiembrie a anului trecut. 
 
Pe de altă parte, reprezentantul Ministerului FinanŃelor a vorbit şi despre 
educaŃia financiară a populaŃiei, considerând că aceasta este o mare 
problemă. 
 
"Eu consider că cea mai mare problemă este legată de nivelul de educaŃie. 
Sunt absolvent de ASE şi vă pot spune că încă de atunci nu se punea 
accent pe partea practică, ci doar pe partea teoretică. Atunci, lucrând în 
MFP, am constat că cea mai mare problemă în interacŃiunea cu cetăŃenii 
este legată de partea de educaŃie. DorinŃa noastră este ca împreună cu 
mediul academic să forŃăm puŃin lucrurile, să dezvoltăm nivelul de 
înŃelegere a produselor pe care bursa le poate oferi. Mediul universitar 
câteodată este destul de rigid", a arătat Mavrodin. 
 
Secretarul de stat din Ministerul FinanŃelor participă marŃi la conferinŃa 
"Viitorul pieŃei de capital româneşti", organizată de grupul de presă Bursa. 
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