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Rezumat. Folosind instrumentarul prezent de măsurare a 
performanţei pensiilor private din România, observăm că ritmul inflaţiei 
este acoperit cu greu de strategiile fondurilor de pensii. Literatura de 
specialitate evidenţiază o corelaţie negativă între dimensiunea 
investitorului instituţional (măsurată ca activ net total) şi performanţa sa. 
Prezenta lucrare investighează empiric relaţia dintre performanţă şi 
dimensiune pentru piaţa de pensii private din România. Rezultatele 
studiului sunt explicate prin fenomenul de „scalare perfectă”, 
îndepărtându-se de abordarea clasică oferită de teoria asimetriei 
informaţionale. 

 
 

 Cuvinte-cheie: performanţă; activ net; pensii privată; scalare 
perfectă; analiză panel. 

 
 

Coduri JEL: G2, G23, L2, L25. 
Cod REL: 11B. 
 
 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVIII (2011), No. 3(556), pp. 69-79 



Vasile Robu, Maria Iuliana Sandu 
 

70 

1. Introducere 

Încă în etapa de acumulare, piaţa de pensii private din România a încheiat 
anul 2010 cu aproximativ 1,109.5 milioane euro în active nete, respectiv 1% din 
PIB, cu o creştere de 80% comparativ cu decembrie 2009. Sistemul de pensii 
din România respectă o structură multipilon recomandată de Banca Mondială. 
Cuantificând doar fondurile de pensii încă existente pe piaţă în decembrie 2010, 
pilonii II şi III însumează un număr de 9 fonduri administrate privat şi 13 
fonduri facultative. Entitatea responsabilă cu reglementarea, coordonarea, 
supravegherea şi controlul activităţii sistemului de pensii private din România 
este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Printre 
altele, CSSPP impune politica de investire conform căreia fondurile de pensii 
pot investi fondurile acumulate de la participanţi. Astfel, investiţiile vizează cu 
preponderenţă active sigure cum ar fi depozitele bancare şi titlurile de credit 
(obligaţiuni de stat şi obligaţiuni corporative). Prezenta lucrare investighează 
modul în care dimensiunea fondului de pensii influenţează performanţa 
acestuia.  

Teoria intermedierii financiare, iniţial orientată către instituţiile financiare 
precum băncile, consideră că deschiderea depozitelor şi emiterea de 
împrumuturi definesc rolul intermediarului financiar. Fondurile de pensii 
private, ca forme de investitori instituţionali, colectează şi investesc fondurile 
acumulate de la participanţi cu scopul de a returna, după o anumită perioadă, 
sumele plasate conform unui prospect de pensii. Extinzând teoria intermedierii 
financiare către zona pensiilor private, Davis (2000) consideră că fondurile de 
pensii îndeplinesc rolul unui intermediar financiar prin activitatea de investire a 
acumulărilor. Fondurile de pensii pot oferi avantaje precum diversificarea 
investiţiilor (prin micşorarea riscului nesistematic) şi economii de scară (prin 
tranzacţionarea activelor în cantităţi mari). Datorită caracteristicilor de asimetrie 
a informaţiei şi a costurilor de tranzacţionare ce apar în situaţiile concrete ale 
pieţei reale, fondurile de pensii pot beneficia de costuri de tranzacţionare 
descrescătoare, costuri fixe de evaluare a activelor şi avansuri ale tehnologiei.  

Urmând o variantă simplificată a modelului emis de Chen et al. (2004,  
pp. 1276-1302) care studiază corelaţia dintre dimensiunea şi performanţa 
fondurilor mutual americane, prezenta lucrare analizează piaţa pensiilor private 
din România. Chen et al. (2004, pp. 1276-1302) motivează relaţia inversă dintre 
dimensiunea fondului mutual (măsurată ca activ net total) şi performanţa 
acestuia printr-o lichiditate scăzută a activelor din portofoliu. Astfel, fondurile 
mutuale care investesc în active puţin lichide sunt afectate în mai mare măsură 
de relaţia inversă dintre dimensiune şi performanţă. Mai mult, Chen et al. 
(2004, pp. 1276-1302) identifică dezeconomiile organizaţionale ca fiind un alt 
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factor provocator de convexitate între dimensiune şi performanţă. Conform 
acestei explicaţii, managerii instituţiilor cu dimensiuni mari şi ierarhii 
complicate trebuie să îndeplinească nenumărate proceduri până a pune în 
practică strategia dorită. Conformitatea cu numeroase cerinţe birocratice a 
fondurilor mari(1) duce la irosirea timpului şi, astfel, la relaţia negativă dintre 
dimensiune şi performanţă.  

Relaţia inversă determinată de Chen et al. (2004, pp. 1276-1302) este 
consistentă cu studii anterioare. Clark (1988, pp. 16-33), într-o recenzie a 
literaturii din acea perioadă, identifică un tipar la nivelul instituţiilor financiare 
şi anume, existenţa unor economii de scară la nivelul instituţiilor de dimensiuni 
reduse şi dezeconomii de scară pentru instituţiile mari(2). Chan et al. (2009,  
pp. 73-96) analizează şi ei impactul dimensiunii asupra performanţei pentru 
fondurile mutuale australiene şi explică relaţia inversă dintre dimensiune şi 
performanţă prin prezenţa costurilor de tranzacţionare mari aferente entităţilor 
mari(3). În studiu este utilizată o bază de date specială în care sunt înregistrate 
tranzacţiile zilnice ale managerilor fondurilor mici şi mari.  

Pollet şi Wilson (2008, pp. 2941-2969) sugerează creşterea diversificării 
portofoliului pentru a diminua impactul dimensiunii asupra performanţei. 
Studiul scoate în evidenţă reticenţa fondurilor mari(4) de a investii în 
instrumente noi, preferând să îşi mărească numărul de instrumente care deja 
există în portofoliu. Mai mult, dimensiunea familiei unui fond cu numeroase 
filiale (de exemplu, ING fond de pensii administrat privat, ING Optim, ING 
Activ) are un efect de diminuare a diversificării portofoliului. În locul 
diversificării, fondurile ce fac parte dintr-o familie mare preferă să investească 
în acelaşi tip de instrumente.  

Rezultatele obţinute de Yan (2008, pp. 741-768) sunt consistente cu cele 
obţinute de Chen et al. (2004, pp. 1276-1302). Yan (2008, pp. 741-768) 
consideră lichiditatea (măsurată prin variaţii ale diferenţei bid-ask) ca explicaţie 
pentru relaţia inversă dintre dimensiune şi performanţă. Trebuie menţionat că 
rezultatele se referă la fonduri mutuale cu un management activ şi, deşi în 
privinţa anumitor aspecte putem asocia fondurile de pensii cu cele mutuale, 
datorită plafoanelor maxime de investire impuse de CSSPP suntem rezervaţi în 
a considera fondurile de pensii româneşti ca fiind administrate într-un mod 
activ.  

Urmărind cercetările anterioare (Chen, 2004, pp. 1276-1302, Bauer, 
2010), prezenta lucrare cercetează relaţia dintre dimensiunea fondului de pensii 
(măsurată ca activ net total) şi performanţa acestuia după un anumit plafon. 
Ipoteza studiată este aceea că, după o anumită dimensiune, performanţa 
fondului de pensii (fie administrat privat, fie facultativ) începe să scadă. 

 



Vasile Robu, Maria Iuliana Sandu 
 

72 

Lucrarea continuă cu secţiunea 2, în care descriem datele selecţionate 
pentru analiză, secţiunea 3, care cuprinde metodologia aplicată, şi secţiunea 4 în 
care sunt prezentate principalele rezultate. Secţiunea 5 este rezervată 
concluziilor.  

2. Date  

Pentru analiza ipotezei utilizăm date publice disponibile pe site-ul 
CSSPP. Selectăm doar acele fonduri care au rate de rentabilitate disponibile. 
Datorită faptului că sistemul de pensii privat a fost introdus în România în anul 
2008 (2007 pentru pensiile facultative) şi pentru că randamentul valorii unitare 
a activului net, sau aşa-numitele rate de rentabilitate, se calculează pentru o 
perioadă de 24 de luni, datele disponibile pentru analiză sunt aferente perioadei 
iunie 2010 – decembrie 2010, însumând şapte luni pentru 17 fonduri de pensii 
(administrate privat şi facultative). Abordăm problema absenţei datelor prin 
utilizarea analizei datelor panel pentru creşterea gradelor de libertate şi a puterii 
testului. În acest mod obţinem un număr de 118 observaţii disponibile pentru 
analiză (fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare prezintă rate de 
rentabilitate pentru şase luni).  

Tabelul 1 prezintă media şi deviaţia standard pentru activul net total 
(TNA), activul net total supus operaţiei matematice de logaritmare (LOGTNA) şi 
numărul de fonduri de pensii, toate din perioada mai 2010 – noiembrie 2010. În 
fiecare dintre cele şapte luni populaţia analizată (au fost incluse toate 
observaţiile disponibile) însumează 17 fonduri de pensii (administrate privat şi 
facultative) cu un activ net total de 436 milioane euro şi o deviaţie standard de 
39 milioane euro. Analizând statisticile descriptive se poate observa o variaţie 
mare a variabilei TNA care devine şi mai evidentă după ce împărţim populaţia 
în cuantile. Cea mai mică cuantilă are un TNA mediu de 1,75 milioane euro, în 
timp ce cuantila superioară are în componenţă fonduri cu TNA mediu de 345,59 
milioane euro.  După cum arată tabelul, dimensiunea fondurilor de pensii are o 
distribuţie oblică (engl. skewed) spre partea dreaptă, cu cea de-a cincea cuantilă 
formată din fonduri ce deţin peste 78% din TNA. Consistent cu literatura 
anterioară (Chen, 2004, pp. 1276-1302, Bauer, 2010) aplicăm operaţia de 
logaritmare dimensiunii şi obţinem LOGTNA pentru fiecare dintre luni.  

Performanţa este măsurată prin rate de rentabilitate nete. Termenul de 
rată de rentabilitate provine din formularea CSSPP, şi reprezintă ritmul de 
creştere al valorii unitare a activelor nete ale fondului. Rentabilitatea lunară 
(FUNDGRT) utilizată în analiză se calculează ca o medie geometrică folosind 
valorile publicate de CSSPP. Pentru a uşura comparabilitatea cu alte studii, 
prezentăm datele statistice în euro. 
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Tabelul 1  
Statistici descriptive 

Medii cros-secţionale şi de timp şi deviaţii standard 
Fonduri de pensii pe cuantile de dimensiune 

Min Medie Mediana 4 Max Total 
Număr de fonduri 1 4 4 4 4 17 

TNA 1,75 9,44 21,74 58,21 345,59 436,73 
mil.euro [0,25] [0,51] [2,10] [5,22] [31,21] [39,28] 
LOGTNA 0,86 1,6 1,96 2,39 3,16 9,96 
mil.euro [0,06] [0,02] [0,04] [0,04] [0,04] [0,21] 

FUNDGRT 0,0066 0,0109 0,0122 0,0135 0,0147 0,0579 
Tabelul prezintă statistici descriptive. „Număr de fonduri” reprezintă numărul de fonduri de pensii 

care au vechimea necesară calculării rate de rentabilitate (24 luni). TNA reprezintă activul total net al 
fondurilor de pensii în milioane euro. LOGTNA este activul net total căruia i s-a aplicat operaţia de 
logaritmare. FUNDGRT reprezintă ritmul de creştere a valorii unitare a activului net. Pentru fiecare 
variabilă sunt prezentate medii cros-secţionale şi de timp şi deviaţii standard. 

 

3. Metodologie  

În studiul lor, Chen et al. (2004, pp. 1276-1302) utilizează în regresie 
rentabilitatea ajustată (prin excluderea din valoarea rentabilităţii fondului a 
valorii rentabilităţii anormale (alpha) obţinută din modelele CAPM (Sharpe, 
1964), 3-Factor model (Fama, French, 1993), 4-factor model ca variabilă 
dependentă, iar variabilele independente, pe lângă dimensiunea din luna 
precedentă, includ şi caracteristici specifice fondurilor de pensii (viteza de 
rotaţie a activelor, vârsta, rate de cheltuieli, cash-flow-uri din luni precedente, 
rentabilităţi din anii anteriori) pentru a controla eventualii factorii ce pot 
influenţa performanţa. În cazul sistemului de pensii private din România, 
datorită insuficienţei datelor (de exemplu, pentru aplicarea eficientă a modelului 
CAPM o perioadă minimă necesară de observaţii lunare este de 60 de luni) şi 
datorită frecvenţei cu care sunt publicate datele (ex. vânzările, cheltuielile sunt 
publicate semestrial) singurele variabile disponibile lunar sunt FUNDGRT şi 
TNA. Din aceste motive, restricţionam modelul la o regresie simplă. Pentru 
analiza corelaţiei dintre dimensiunea unui fond de pensii şi performanţa sa 
utilizăm un model simplificat de regresie în care rata de rentabilitate lunară 
reprezintă variabilă dependentă iar logaritmul activul total net pentru luna 
anterioară ratei de rentabilitate (pentru că relaţia de cauzalitate să fie 
interpretabilă economic) este variabila independentă. Modelul se prezintă astfel: 

 
FUNDGRTi,t = αi + βi,t × LOGTNAi,t-1 + εi,t,     (1) 
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unde: 
FUNDGRTi,t este ritmul lunar de creştere a valorii unitare a fondului de 

pensii i în luna t, αi este o constantă a fondului de pensii i, LOGTNAi,t-1 este 
activul net total logaritmat din luna t-1 şi εi,t este eroarea necorelată cu variabila 
independentă.  

Datorită restricţiilor menţionate mai sus impuse de disponibilitatea redusă 
a datelor, utilizăm o analiză a datelor în panel pentru a creşte numărul de 
observaţii şi puterea testului. Metoda fixed effects permite coeficientului liber să 
varieze cros-secţional prin generarea unei variabile dummy pentru fiecare 
secţiune (numărul de secţiuni este dat de numărul de fonduri de pensii); 
parametrul pantei rămâne constant în timp şi spaţiu. Prin utilizarea metodei 
fixed effects se testează ipoteza nulă că parametrul liber este acelaşi pentru toată 
populaţia (aceeaşi rentabilitate pentru toate fondurile de pensii) iar respingerea 
ei arată că ritmul de creştere a valorii unităţii de fond variază  
cros-secţional.  

Metoda random effects permite coeficientului liber să se modifice în 
sensul creşterii sau descreşterii faţă de o bază cu o măsură ce variază (un 
termen de eroare cros-secţional). Unul dintre avantajele acestei metode este 
acela că, spre deosebire de metoda fixed effects, nu sunt incluse variabile 
dummy suplimentare, permiţând în acest fel mai multe grade de libertate. 
Dezavantajul apare datorită faptului că termenul de eroare cros-secţional cu 
care variază parametrul liber nu trebuie să fie corelat cu termenul de eroare al 
regresiei. Mai mult, metoda random effects este indicat să fie aplicată când nu 
există variabile independente omise din modelul de regresie. Când modelul de 
regresie conţine numai o variabilă explicativă, coeficienţii regresiei pot fi 
deplasaţi. Astfel, estimatorul poate identifica o creştere a variabilei dependente 
ca fiind cauzată de variabila independentă deşi această influenţă poate proveni 
din componenţa termenului eroare. Cum modelul utilizat în lucrare cuprinde o 
singură variabilă explicativă, LOGTNA, omiţând alte posibile variabile 
explicative, alegem să utilizăm metoda fixed effects. Pentru a motiva statistic 
decizia noastră, includem în tabelele de rezultate testul Hausman, care măsoară 
dacă metoda random effects ar putea fi folosită în locul metodei fixed effects.  

După cum menţionează şi Chen et al. (2004, pp. 1276-1302) un 
dezavantaj al metodei fixed effects este efectul de apropiere de medie. Astfel, 
Chen et al. (2004, pp. 1276-1302) dau exemplul unui fond cu un an sau doi de 
performanţă care înregistrează în acelaşi timp şi o creştere a dimensiunii 
fondului. Prin aplicarea metodei fixed effects variabila ce măsoară performanţa 
se retrage către medie conducând la concluzia eronată că o creştere a 
dimensiunii fondului determină o scădere a rentabilităţii fondului. Cu toate 
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acestea, motivaţi de restricţiile impuse de date şi considerând cercetări 
anterioare (Bauer, 2010) alegem să aplicăm metoda fixed effects. 

Restricţiile impuse de CSSPP cu privire la plafoanele maxime de investire 
în diferite instrumente financiare, indiferent de tipul fondului de pensii, creează 
o populaţie omogenă. Astfel majoritatea fondurilor acumulate de la beneficiari 
sunt investite în titluri de stat, depozite bancare şi acţiuni în limite de 
aproximativ 70%, 50% şi, respectiv, 20%. Din acest motiv alegem să nu 
ajustăm pentru eterogenitatea populaţiei ce poate fi cauzată de structura 
portofoliului. Mai mult, nu ajustăm nici pentru deplasarea coeficienţilor ce 
poate fi cauzată de fondurile de pensii supravieţuitoare (engl. suvivorshiop 
bias) pentru că, aşa cum menţionează şi Blake (1993, pp. 371-403), această 
deplasare este mai puţin importantă pentru fondurile care investesc mare parte 
din bani în obligaţiuni.  

Totuşi, alegem să ajustăm pentru eterogenitatea cauzată de dimensiunea 
fondurilor. După împărţirea populaţiei în cuantile observăm o variaţie 
semnificativă a variabilei TNA care ne determină să grupăm fondurile în funcţie 
de dimensiune. Astfel, primul grup are fonduri de pensii cu dimensiune între 
patru şi 25 milioane euro, iar cel de-al doilea grup cuprinde restul de fonduri cu 
active între 25 şi 345 milioane euro. Prin agregarea realizată încercăm să 
determinăm dacă există corelaţie negativă între dimensiune şi performanţă de la 
un anumit prag (testare statistică unilaterală). Am extins analizele şi la nivelul 
fiecărei cuantile (aşadar, cinci grupuri), iar rezultatele statistice au susţinut 
decizia iniţială de formare a două grupuri: unul cu fondurile de pensii din 
primele trei cuantile şi un al doilea cu fondurile din ultimele două cuantile. 

4. Rezultate  

Tabelul 2 prezintă rezultatele regresiei din ecuaţia (1) pentru cele două 
grupe menţionate anterior. Coeficienţii de estimaţie din faţa LOGTNA sunt 
pozitivi şi statistic semnificativi la un nivel de 1% pentru fonduri cu active 
totale nete între patru şi 25 de milioane, în timp ce coeficienţii estimaţi pentru 
aceeaşi variabilă LOGTNA sunt negativi şi statistic semnificativi pentru grupul 
cu fonduri de pensii ce au active între 25 şi 345 milioane de euro. Pentru a 
valida statistic utilizarea modelului fixed effects (în locul regresiei simple a 
datelor panel şi în locul metodei random effects) tabelul include şi statisticile 
Hausman şi Likelihood ratio. Coeficientul de determinaţie R2 arată cât din 
performanţă este explicată de dimensiunea din luna precedentă a fondului. 
Luând în considerare specificul pieţei româneşti, în care reglementările stricte 
pot diminua impulsurile de management activ, deci unde performanţa depinde 
de volumul investit, un R2 ridicat nu este cu totul neobişnuit.  
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Tabelul 2 
Rezultate empirice 

Active totale nete (mil. euro) 4 - 25 25 - 345 
α -0,014*** 0,028*** 
 [-2,55] [5,92] 
β 0,016*** -0,006*** 
 [4,43] [-3,24] 

Număr de observaţii 62 56 
Likelihood ratio 0,0000 0,0000 
Hausman test 0,0011 0,0001 

R2 87% 85% 
Tabelul prezintă rezultatele empirice pentru metoda fixed effects pentru întreaga populaţie (17 fonduri 

de pensii pe o perioadă de şapte luni). În paranteze sunt prezentate statisticile t-statistic; *, **, *** şi arată cât 
de semnificativ statistic sunt coeficienţii la un nivel de semnificaţie de 10%, 5% şi 1%. Sunt prezentate şi 
statisticile F-statistic pentru Likelihood ratio şi Hausman test şi coeficientul de determinaţie R2. 

 
Rezultatele empirice arată că pentru fonduri de pensii cu active peste  

25 milioane euro există o corelaţie inversă între dimensiunea fondului de pensii 
şi performanţa acestuia. Deşi performanţa fondurilor de pensii mari (cu active 
peste 25 milioane euro) este predominant mai mare decât performanţa 
fondurilor mici (cu active sub 25 milioane euro) performanţa fondurilor mari 
este afectată negativ de dimensiune. Dacă luăm cazul unei creşteri de 0,6 
milioane de euro ale activelor unui fond mare, adică 1% din media celei de-a 
patra cuantile, diminuarea performanţei lunii următoare este de 0,6 puncte 
procentuale pe lună. În cazul fondurilor mici, creşterea cu 1% a dimensiunii, şi 
anume aproximativ 0,2 milioane euro, determină creşterea performanţei lunii 
următoare cu aproximativ 1,6 puncte procentule pe lună. Pentru a pune aceste 
valori în perspectivă, ritmul de creştere mediu al valorii unitare a activelor 
fondurilor pentru o perioada de 24 de luni (decembrie 2008 - decembrie 2010) a 
fost de 14%, în timp ce rata inflaţiei pentru această perioadă a fost de 13%. 
Diferenţa de 1% dintre rata de rentabilitate a fondurilor de pensii şi rata de 
inflaţie poate fi acoperită cu o creştere de numai 119 milioane euro, cauzând 
obţinerea unor randamente care acoperă cu greu creşterea preţurilor. Acest 
scenariu nu este improbabil dacă luăm în considerare că rata de creştere a 
activelor la cel mai mare fond de pensii a fost de 90 de milioane euro în doar 
şase luni. Astfel, orice modificare a performanţei se traduce în schimbări ale 
confortului financiar al viitorului beneficiar al pensiei private.  
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5. Concluzii  

Rezultatele obţinute sunt consistente cu cercetările anterioare (Chen 2004, 
pp. 1276-1302, Bauer, 2010) şi arată o corelaţie negativă între dimensiunea 
fondului de pensii, măsurată ca active nete totale, şi performanţa acestuia. Mai 
exact, performanţa creşte odată cu dimensiunea pentru fondurile cu active sub 
25 milioane euro şi se micşorează odată cu dimensiunea pentru fondurile cu 
active nete peste 25 milioane euro. Interesant este faptul că acest prag de 25 de 
milioane euro departajează fondurile de pensii în funcţie de tipul lor: 
majoritatea fondurilor cu active sub 25 milioane euro sunt fonduri de pensii 
facultative, în timp ce restul sunt fonduri de pensii administrate privat. 

Chan et al. (2009, pp. 73-96) explică corelaţia negativă dinte dimensiune 
şi performanţă prin costurile de tranzacţionare mari ale fondurilor mari. Studiul 
evaluează empiric tranzacţii zilnice ale fondurilor de pensii mari şi mici. 
Datorită insuficienţei datelor la nivelul fondurilor de pensii româneşti nu 
suntem în măsură să cercetăm empiric impactul costurilor de tranzacţionare 
asupra performanţei fondurilor de pensii private şi ne rezumăm în a recomanda 
dezvoltarea bazelor de date oferite de CSSPP (suplimentarea cu informaţii 
legate de tranzacţiile fondurilor de pensii).  

Pollet şi Wilson (2008, pp. 2941-2969) introduc termenul de scalare 
perfectă, care denumeşte activitatea prin care un manager stabileşte structura 
portofoliului în acelaşi mod pentru un fond cu active de un miliard dolari şi 
pentru unul cu active de 10 milioane dolari. Această scalare perfectă determină 
managerii să acumuleze instrumente financiare care există deja în portofoliu în 
detrimentul diversificării. Aparent, datorită limitărilor impuse de CSSPP, 
fondurile de pensii româneşti scalează perfect. De la introducerea pensiilor 
private în România (2007 pentru fonduri facultative şi 2008 pentru fonduri 
administrate privat) până în prezent, asupra structurii portofoliului nu s-au 
operat modificări majore (proporţia cea mai mare, peste 60%, o au titlurile de 
stat). Cum este de aşteptat, fondurile de pensii de dimensiuni diferite pot fi 
afectate în mod diferit de acelaşi grad de diversificare. Astfel, fondurile mari 
(cu active de peste 25 milioane euro) pot fi afectate în mai mare măsură de 
scalarea perfectă a managerilor. Cercetările viitoare care vizează efectele 
dimensiunii asupra performanţei fondurilor de pensii pot analiza corelaţia dintre 
comportamentul fondului (engl. fund behavior) şi creşterea dimensiunii 
fondului. 

În ansamblu, lucrarea are câteva contribuţii. În primul rând, din câte 
cunoaştem, este prima lucrare care cercetează efectele dimensiunii asupra 
performanţei fondurilor de pensii din România. În al doilea rând, observăm o 
corelaţie negativă între dimensiunea fondului şi performanţă în preajma 
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pragului de 25 milioane euro. Această informaţie poate fi utilă participanţilor 
care trec cu vederea dreptul de a selecta un fond de pensii şi optează pentru 
varianta din oficiu. Mai mult, rezultatele studiului prezintă similarităţi cu alte 
pieţe de pensii private, permiţând organelor de reglementare o imagine asupra 
avantajelor şi dezavantajelor fără necesitatea unei experienţe directe. Crearea 
comparabilităţii între sisteme de pensii diferite oferă pârghii pentru aplicarea 
unor metode de analiză a pensiilor private validate în sisteme dezvoltate. 

Mulţumiri 

Acest proiect a fost susţinut de proiectul DoEsEc, „Doctorat în economie 
la standardele cunoaşterii”, cofinanţat de Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi 
coordonat de Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

  
 

 Note 
 

(1) Conform Chen et al. (2004, pp. 1276-1302), fondurile mari sunt acelea care au, în medie, 
1.164,7 milioane dolari în active totale nete.  

(2) Conform Clark (1988, pp. 16-33), investitorii instituţionali mari din perioada analizată sunt 
cei cu peste 100 milioane dolari în depozite. 

(3) În studiu fondurile mari sunt cele care au costuri de tranzacţionare de peste 200 milioane 
dolari australieni.  

(4) Pollet şi Wilson (2008, pp. 2941-2969) consideră fonduri mutuale mari pe acelea care care 
administrează mai mult de 95% din activele de pe piaţă. 
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