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Senatorul USR, Anca Dragu: Tensiunile de pe pia ţa asigur ărilor transmit 
un mesaj negativ poten ţialilor investitori în pia ţa de capital din România 
Senatorul USR, Anca Dragu, a transmis mar ţi la Forumul Investitorilor 
– 2023, organizat de ziarul Bursa, c ă tensiunile de pe piaţa 
asigurărilor transmit un mesaj negativ poten ţialilor investitori în pia ţa 
de capital din România, existând un fenomen de cont agiune de la un 
segment al pie ţei, la întreaga pia ţă. 
În opinia sa, statul trebuie să intervină foarte rapid şi foarte ferm şi să vină 
cu măsuri care să restabilească încrederea. 

„Pentru un non-participant: se uită la această piaţă, ceva nebulos, când mai 
aude şi că un segment din piaţa de capital, respectiv piaţa asigurărilor, 
acolo e ceva, sunt nişte miliarde care nu se mai găsesc, sunt nişte clienţi 
păgubiţi, cu siguranţă este un mesaj foarte, foarte prost. Cei care consideră 
piaţa de capital o zonă nebuloasă şi nu vor să intre îşi vor întări sentimentul 
că trebuie să se ţină departe de piaţa de capital în general. 

Deci este acest fenomen de contagiune de la un segment al pieţei, la 
întreaga piaţă şi, tocmai de aceea, statul trebuie să intervină foarte rapid şi 
foarte ferm şi să vină cu măsuri care să restabilească încrederea, să zică 
ok, este un eşec, este un faliment, dar uite, am găsit vinovaţi, au plătit, 
avem oameni mai buni de data asta. Continuăm drumul într-o altă formulă”, 
a menţionat Anca Dragu, la Forumul Investitorilor – 2023, organizat de 
ziarul Bursa. 

Ea a fost întrebată ce mesaje transmit, din punctul său de vedere şi ca fost 
ministru de finanţe, tensiunile de pe piaţa asigurărilor pentru încrederea în 
piaţa de capital. 

„Cred că într-adevăr este un efect de contagiune negativ pentru întreaga 
piaţă şi degeaba spunem noi că vrem să vedem lichiditate pe piaţa de 
capital, pe bursă, că vrem să vedem mai mulţi participanţi şi pe IPO, dar şi 
tranzacţionare şi lichiditate, dacă se păstrează acest sentiment neplăcut, 



nu vom ajunge la acele rezultate. Deci, aparent, fiind în aceeaşi piaţă mare 
de capital, cu siguranţă fiecare segment are influenţă asupra celălalt 
segment de piaţă. La fel şi cu băncile. Dacă vezi probleme în sectorul 
bancar, ele se transferă. 

De fapt, după cum aţi spus, poate chiar această nebuloasă din anii 90 este 
una dintre cauzele pentru care piaţa de capital în România este mult mai 
slabă, mai îngustă decât în alte ţări din regiune, ţări cu care noi vrem să ne 
comparăm şi trebuie să ne comparăm”, a mai spus Anca Dragu. 

În ceea ce priveşte piaţa asigurărilor, ea a subliniat că „ar fi trebuit să vedem o 
decizie mult mai rapidă şi mult mai fermă acum 2 ani, când se ştiau toate 
problemele din piaţa aceasta”. 

„Aşa, ieri, la comisie, ce am aflat? Că de fapt instituţia care trebuie să 
asigure supraveghere şi reglementare a făcut absolut tot ce se putea, pur 
şi simplu nu te poţi opune destinului. A fost un destin, în condiţiile în care 
vorbim totuşi de un cadru legal, de o instituţie întreagă care are atribuţii 
ferme, clare. Chiar ieri, în timpul audierilor, am recitit OUG 93, poate îmi 
scapă mie ceva din această ordonanţă – avea toate instrumentele pentru a 
fi intervenit mult mai devreme”, a adăugat Anca Dragu, 
conform AGERPRES 
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Secretar de stat în Ministerul Finan ţelor: ‘România st ă pe un sac de bani. 
Va performa mult mai bine decât majoritatea ţărilor din UE’ 
 

Mihai Călin Precup, secretar de stat în Ministerul Finan ţelor, a declarat 
că România st ă pe un sac de bani, care pot fi transforma ţi în proiecte 
concrete, având în vedere c ă, în acest an, s-a alocat din bugetul de stat o 
sumă record pentru investi ţii, respectiv 7% din PIB-ul României.  
Secretarul de stat mai afirmă că ”România va performa mult mai bine decât 
majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană şi chiar din regiune”. 

”Avem bani din PNRR, 29 de miliarde de euro” 
„Anul acesta este un an de rezilienţă, s-a dovedit şi anul trecut a fi unul, dar 
anul ăsta mai mult decât oricând. România stă pe un sac de bani, ţine doar 
de noi şi de privat să transformăm aceşti bani în proiecte concrete – şi vă 
dau câteva exemple. Vorbim de surse bugetare, anul acesta s-a alocat din 
bugetul de stat o sumă record pentru investiţii. Vorbim de 7% din PIB-ul 
României, undeva peste 100-115 miliarde de de lei. Avem bani din PNRR, 
29 de miliarde de euro, care vor fi distribuiţi pe 5 ani pentru investiţii”, a 
menţionat Precup, la Forumul Investitorilor – 2023, organizat de ziarul 
Bursa. 
Totodată, el a subliniat că România are bani din partea instituţiilor 
financiare internaţionale care, „mai mult decât oricând, se dovedesc a fi 
partenere cu Guvernul României pentru a finanţa proiectele investiţionale„. 
”Trebuie să înţelegem că privatul nu vine numai cu bani” 
„Marea provocare este să tragem aceşti bani înspre economia reală. Un alt 
element cheie pe care l-a menţionat domnul ministru (Florin Spătaru, 
ministrul Economiei, n.r.) este parteneriatul. Cred că cheia este să găsim 
soluţiile şi să ne deschidem la minte şi să lucrăm mai mult cu privatul, să 
fim mai puţin suspicioşi atunci când statul intră într-un parteneriat cu un 
privat. Şi trebuie să înţelegem că privatul nu vine numai cu bani, ci vine şi 
cu expertiza de a pune pe picioare un proiect, de a monitoriza un proiect o 
perioadă lungă de timp, vorbim de 20-30 de ani şi poate, mai important 
decât orice, vine cu capacitatea de a duce la masă şi instituţiile financiare 
internaţionale”. 



În opinia sa, rolul statului este să identifice priorităţile mari investiţionale, fie 
că vorbim de infrastructură strategică, de transport, de telecomunicaţii, să 
vină cu un prim capital de început. Pe de altă parte, rolul privatului este să 
vină cu expertiză şi să se asigure că acel proiect merge până la capăt, să 
preia riscurile, susţine secretarul de stat. 

”România va performa mult mai bine decât majoritatea ţărilor din UE” 
„Nu cred că avem probleme de natură a resurselor financiare. Marea 
provocare pe care o văd este de a coagula, atât la nivel guvernamental, cât 
şi la nivel de sector privat, expertiza necesară pentru a debloca aceste 
proiecte. Din punct de vedere al acestui an, cred că România va performa 
mult mai bine decât majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană şi chiar din 
regiune. Bugetul României a fost, în acest an, construit pe o previziune de 
creştere economică de 2,8%, mai puţin decât ne dă Fondul Monetar 
Internaţional, 3,1%, mai mult decât unele ţări din regiune, ca Polonia 0,7% 
previziune economică în acest an – şi mai mult decât media europeană 
0,8%. 
Deci, economia românească este deja într-o dinamică pozitivă de creştere. 
Cred că ţine doar de noi să aducem proiectele relevante pentru a fi 
finanţate şi a contribui la investiţii structurale pentru România, astfel încât 
rezilienţa economică a României să crească, indiferent că vorbim de 
perioade mai bune sau mai puţin bune la nivel internaţional, adică de criză 
sau de creştere economică”, a adăugat secretarul de stat, 
conform agerpres.ro. 
 


