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Rezumat. Lucrarea urmărește să analizeze impactul crizei 
financiare asupra pieței de capital din România în scopul stabilirii 
principalelor evoluții financiare. Există  în  mod evident un fenomen de 
contagiune, care însă duce la manifestări diferite ale crizei pe piețele de 
capital. Urmărim să stabilim prin metoda regresiei statistice liniare 
factorii care influențează  evoluția pieței de capital. Ajungem la rezultate 
surprinzătoare, care ne dovedesc că investitorii nu sunt întotdeauna 
raționali și nu reacționează după statistici. 
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1. Substanța crizei financiare actuale 
 
Crizele pot fi definite ca fiind situaţii caracterizate de o instabilitate 

pronunţată, sunt deci însoţite de o volatilitate şi de o incertitudine în creştere.  
Problema cu definiţia acestora  constă în a spune cât de mare să fie volatilitatea 
sau căderea pieţelor pentru a încadra o evoluţie de acest gen în categoria unei 
crize. Cât de mare să fie inflaţia, şomajul sau scăderea PIB-ului unei ţări pentru 
a aprecia intrarea ei într-o criză. Convenţional s-a stabilit că recesiune este 
atunci când după două trimestre succesive avem de a face cu scăderea PIB-ului 
unei ţări sau regiuni. National Bureau of Economic Research (NBER) defineşte 
criza ca fiind „o scădere semnificativă a activităţii economice pentru câteva luni 
reflectată în scăderea PIB, scăderea veniturilor individuale, reducerea nivelului 
ocupării, diminuarea producţiei industriale şi a consumului”. Specialiştii 
clasifică aceste crize în crize sociale (inflaţie în creştere, şomaj, sărăcie), în 
crize financiare (volatilitate accentuată pe pieţele de capital, căderea burselor şi 
revenirea lor spectaculoasă), crize politice (care pot degenera în războaie), crize 
locale sau internaţionale, crize cauzate de dezastre naturale sau crize economice 
generalizate. În principiu vorbim întotdeauna de o criză economică generată de 
cauze financiare, politice sau sociale. Criza financiară nu este decât o formă de 
manifestare a crizei economice şi reflectă o neîncredere în sistemul financiar, o 
scădere semnificativă a volumului tranzacţiilor la bursă, o dereglare a 
mecanismelor de piaţă. Conform teoriei instabilităţii financiare susţinută de 
economistul Hyman Minsky, crizele financiare urmează un curs previzibil. 
Astfel, primul semn care anunţă o viitoare criză financiară îl constituie un şoc 
din exterior asupra economiei, care poate îmbrăca forma unui război, a unei 
recolte foarte bogate sau foarte sărace, inventarea unei tehnologii. Acest factor 
exogen puternic conduce la creşterea şanselor de profit într-unul din sectoarele 
majore ale economiei şi reduce oportunităţile economice din alte domenii. 
Creşterea şanselor de profit într-un anumit sector economic atrage  sursele de 
finanţare, generând o explozie sau o manie a investiţiilor. Febra investiţiilor este 
alimentată de creşterea substanţială a creditului bancar, precum şi de atragerea 
fondurilor personale şi ale firmelor. Atragerea creditelor conduce la creşterea 
impulsului de a specula, manifestat prin creşterea preţurilor la activele şi 
bunurile cu mare căutare. Creşterea preţurilor conduce la creşterea şanselor de 
profit, atrăgând noi investitori pe piaţă. În goana lor după profit, tot mai mulţi 
investitori ignoră regulile de comportament raţional şi investesc într-o piaţă care 
este deja riscantă prin supraevaluarea activelor. Într-o următoare etapă, o parte 
dintre investitori observă că piaţa a atins un punct de maxim şi caută să-şi 
transforme activele supraevaluate în bani sau active de calitate. Ulterior, tot mai 
mulţi investitori sesizează pericolul şi caută să-şi vândă activele riscante şi 
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supraevaluate, fapt care conduce la o prăbuşire a preţurilor. Evenimentul care 
anunţă pericolul şi creează panică poate fi căderea unei bănci sau falimentul unei 
corporaţii. După declanşarea crizei în investiţii urmează o criză a creditului 
provocata de faptul că băncile nu mai acordă credite. Falimentele se declanşează în 
lanţ, iar economia poate intra în recesiune sau chiar în depresiune economică. 

 
2. Efectele crizei financiare asupra pieţei de capital la nivel internațional  
 
Criza piețelor de capital a început în primele luni ale lui 2007 pe piața de 

capital pentru împrumuturi ipotecare, împrumuturi legate în mod direct de piața 
produselor financiare structurate. A continuat apoi în vara lui 2007 pe piața de 
împrumuturi corporative de tip buyout, de asemenea legată de piața produselor 
financiare structurate. Pe măsură ce numărul de investitori tradiționali pe 
această piață s-a micșorat, valoarea produselor deja existente pe piață a început 
să scadă. Deoarece băncile de investiții globale aveau atât rol de investitor, cât 
și rol de intermediar pe această piață, scăderea prețurilor le-a forțat să 
contabilizeze pierderi masive în timp record începând din ultimele luni ale lui 
2007. Aceste pierderi au atras scăderea valorii băncilor, precum și necesitatea 
recapitalizării lor cu capital privat, acțiune derulată în primele opt luni ale lui 
2008. Când investitorii în capitalul acestor bănci au dispărut și ei, a dispărut 
încrederea în aceste instituții. Deoarece băncile de investiții erau motorul 
principal al piețelor de capital, pierderea încrederii în acestea, odată cu 
falimentul Lehman Brothers, a condus la blocarea întregului sistem financiar la 
nivel global. Acel moment a marcat începutul crizei economice, acutizată de 
criza piețelor de capital care se află în desfășurare de peste trei ani. Falimentul 
Lehman Brothers a marcat un moment important nu datorită pierderilor 
provocate de falimentul respectiv, ci datorită dispariției subite a încrederii în 
băncile aflate în centrul sistemului financiar. Atunci a devenit clar pentru orice 
investitor, persoana fizică sau instituție, că orice bancă e supusă riscului 
falimentului subit, oricât ar fi de mare și de vestită. Pentru prima dată a fost 
clătinată credinţa conform căreia „ce e prea mare nu cade”. Confruntați cu 
această nouă realitate, investitorii au decis să își păstreze banii, refuzând să 
împrumute oricui și oricum. Aproape instantaneu, au dispărut creditele pentru 
cumpărarea unei case, a unei mașini, a produselor casnice de folosință 
îndelungată. Odată cu acestea au dispărut creditele educaționale, creditele către 
agenții și subdiviziuni guvernamentale de orice fel, precum și împrumuturile de 
o zi între bănci. Paralizia subită a sistemului financiar nu avea cum să nu 
afecteze economia reală. Dimpotrivă, efectele acutizării crizei financiare au fost 
aproape instantaneu simțite în toate colțurile economiei globale, ducând la 
scăderea produsului global brut pentru prima dată de la terminarea războiului.  



Impactul crizei financiare asupra pieței de capital din România în context european 

 
29

Odată declanșată, orice criza economică devine un proces de durată. Creșterea și 
descreșterea economică au loc în etape care se măsoară în multe luni. Soluțiile de 
vindecare a crizei economice sunt extrem de complicate, relativ greu de controlat și 
iau mult timp de la implementare la materializare. Criza piețelor de capital e 
diferită. Pe piața de capital crizele sunt de scurtă durată, deseori pot fi subite și se 
pot vindeca relativ repede.  Această diferență marcantă între criza economică și cea 
a piețelor de capital e creată de faptul că refacerea economiei necesită coordonarea 
acțiunilor unui număr foarte mare de participanți.   

  
3. Evoluțiile pieței de capital din România după 2008 în contextul  

  pieței de capital europene  
 
Criza financiară a influenţat evoluţia pieţei de capital din România 

începând cu anul 2008 din cauza fenomenului de contagiune care s-a manifestat 
la nivelul pieţei europene de capital şi nu numai. Pe piaţa de capital din 
România, în cursul anului 2008 s-a înregistrat o creştere a numărului de 
intermediari care au calitatea de participant, pe parcursul anului fiind 
înregistrate cinci noi participanţi (patru instituţii de credit: BCR, MKB 
ROMEXTERRA BANK, CREDIT EUROPE BANK, BRD – GSG şi un 
intermediar din alt stat membru, Raiffeisen Centrobank AG Viena). Totuşi acest 
lucru nu a putut împiedica scăderea interesului pentru tranzacţiile bursiere. 

 În anul 2009 numărul participanţilor s-a diminuat comparativ cu finalul 
anului 2008, din cauza situaţiei economice de criză, în România existând o criză 
locală suprapusă peste una globală.  

 
Tabelul 1 

Agenţii pe bursa românească, perioada 2008-2009 
Agenţi de bursă 2008 2009 2010 
Agenţi autorizaţi 87 58 65 
Agenţi retraşi 89 76 59 
Agenţi de bursă  310 292 262 

Sursa: BVB, Rapoarte anuale BVB, 2008-2010. 
 
La finalul anului 2009, Bursa de Valori Bucureşti reunea un număr de 306 

acţionari, dintre care 87 acţionari persoane juridice şi 219 acţionari persoane 
fizice, având un capital social în valoare de 76.741.980 ron. Toate acţiunile 
emise de către SC BVB SA sunt dematerializate şi fac parte integral din 
categoria acţiunilor ordinare. Astfel, în 2009, numărul total de acţiuni emise de 
către SC BVB SA a fost de 7.674.198, fiecare valorând 10 ron⁄acţiune. 
Analizând dinamica pieţei de capital din România, în contextul integrării în 
Uniunea Europeană şi în alte sisteme de mărimi asemănătoare, în cursul anului 
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2009 au fost înregistrate diminuări ale numărului total de intermediari care au 
rol de participant la sistemul de tranzacţionare BVB, după cum urmează:  

 patru noi participanţi au fost înscrişi în sistemul de tranzacţionare al BVB:  
 trei instituţii de credit (OPT Bank, Piraeus Bank şi RBS România); 
 un intermediar dintr-un stat membru al Uniunii Europene Balkan 

Advisory Company IP – EAD – Bulgaria; 
 calitatea de participant le-a fost retrasă unui număr de nouă 

intermediari financiari; 
Pentru o mai bună evidenţiere a evoluţiei numărului total al participanţilor 

pe piaţa de capital din România a fost construit tabelul 2, din care se observă 
diminuarea accentuală a numărului acestora: 

 
Tabelul 2  

Participanţi în anii 2009 şi 2010 pe piaţa de capital din România 

Tipuri de participanţi Participanţi 2008 
Participanţi 

2009 Participanţi 2010 

SSIF 70 61 54 
Instituţii de credit 5 8 7 
Remote member (SSIF-uri străine) 2 3 3 
Instituţii de credit care îşi desfăşoară 
activitatea prin sucursală în România 

1 1 1 

Total 78 73 65 
Sursa: BVB, Rapoarte anuale 2008-2010. 
 
Asemenea numărului de participanţi pe BVB, şi numărul agenţilor pe 

piaţa românească de capital cunoaşte aceeaşi evoluţie descrescătoare, 
diminuându-se în interval de doi ani cu 48 de agenţi.  

 
Tabelul 3 

Prezentarea şi performanţele burselor europene în 2010(1) 

EUROPA 
Capitalizare 

(mil USD) 

% din 
capitalizarea 

globală 

% din PIB 
regiune 

PIB/locuitor 
USD (PPP) 

PIB locuitor 
USD (preţuri 
constante) 

Anglia 2.662.852 6.14 75.43 35.445 28.489 
Franţa 1.538.747 3.55 52.25 34.045 24.362 
Germania 1.188.010 2.74 29.49 35.613 25.420 
Elveţia 967.300 2.23 174.43 42.536 37.789 
Spania 555.617 1.28 39.69 31.954 16.330 
Italia 529.993 1.22 23.67 30.756 19.580 
Rusia 508.373 1.17 16.50 16.139 3.074 
Austria 104.271 0.24 21.91 38.152 27.132 
România 17.129 0.02 19.97 27.605 13.662 
Bulgaria 4.804 0.01 12.31 12.393 2.570 

Sursa: Evoluţia pieţei de capital în 2010, raport realizat de Intercapital Invest SA. 
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În tabelul 2 se prezintă o comparaţie privind evoluţia principalelor burse 
la nivel european, principalele criterii fiind capitalizarea, ponderea deţinută de 
fiecare stat din capitalizarea globală, ponderea din PIB-ul din regiune, PIB-ul pe 
locuitor, comparaţia incluzând 10 burse europene. Se observă cum România 
deţine printre cele mai scăzute ponderi din capitalizarea globală, o pondere de 
doar 0,02%, valori mai mici cunoscând state precum Bulgaria, Islanda, Letonia, 
Estonia, Malta ş.a.  

Cel mai înalt nivel de capitalizare îl deţine bursa din Anglia, cu 6.14% şi 
cu o capitalizare de 2.662.852 milioane dolari.  

Spre deosebire de alte perioade, corelaţia pieţei de capital din România cu 
pieţele din regiune a slăbit în intensitate în anul 2010, acest lucru reieşind din 
corelarea celor trei indici cu indicii pieţelor externe, respectiv PX, WIG şi 
BUX, indicii burselor din Cehia, Polonia şi Ungaria. 

Valorile înregistrate de aceşti coeficienţi pe parcursul anului 2010 
(coeficienţii de corelaţie între BET şi indicii WIG, PX şi BUX) au fost de 0,16, 
0,67, respectiv 0,74, faţă de 0,97, 0,99, respectiv 0,98 în anul 2009. Ca urmare, 
a scăzut şi corelaţia evoluţiilor de pe piaţa românească cu evoluţiile de pe 
pieţele dezvoltate: coeficientul de corelaţie între BET şi indicele american 
S&P500 a fost de 0,49 în 2010, comparativ cu 0,98 în anul 2009 şi 0,94 în anul 
2008. Aceste valori sunt prezentate în figura 1: 

 

 
 

Sursa: Raport de analiză, Listarea BVB, anul 2010, p. 9, disponibil la www.kmarket.ro. 
 
Figura 1. Evoluţia indicilor BUX, PX şi WIG, comparativ cu  BET  în 2010 
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Această evoluţie arată că în anul 2010 factorii locali au avut o importanţă 
sporită în ceea ce priveşte evoluţia acţiunilor listate la BVB în defavoarea 
factorilor externi, singurii care contau în anii anteriori. De aceea, performanţele 
economice scăzute atinse de ţara noastră au condus o bună parte din investitorii 
nerezidenţi să adopte o strategie generală de aşteptare, care a fost adoptată 
ulterior şi de investitorii locali. Aceste măsuri nu au întârziat să producă efecte 
asupra nivelului de lichiditate: valoarea medie a tranzacţiilor zilnice cu acţiuni 
în ultimul trimestru al anului 2010 a fost în scădere cu peste 50% faţă de 
valoarea înregistrată în primele două trimestre ale anului, respectiv de 29,9 
milioane de lei.  

 
4. Analiza evoluției  acţiunilor cotate pe piața de capital din România  

  în contextul crizei financiare   
 
Chiar dacă evoluţia ştiinţei economice din ultimele decenii a parcurs 

numeroase progrese, iar autorităţile monetare şi guvernamentale şi-au stabilit o 
paletă diversificată a instrumentelor capabile să anticipeze şi să influenţeze 
evoluţiile economice, actuala criză economico-financiară mondială a 
demonstrat, o dată în plus, cum economia în ansamblul său păstrează domenii 
care nu sunt îndeajuns cercetate, printre acestea putându-se număra și ciclurile 
economice. În acest context turbulent, şi evoluţia pieţei acţiunilor din România 
a cunoscut acelaşi traseu dificil, sinuos şi plin de incertitudini. Spre exemplu, pe 
parcursul anului 2009, dinamica indicilor bursieri caracteristici Bursei de Valori 
Bucureşti a cunoscut următoarea evoluţie, sintetizată în tabelul 4. 

 
Tabelul 4  

Dinamica indicilor BVB în 2009 
Indice BVB Valoare la 31,12,2009  

(puncte) 
Modificare indice în 2009 

(%) 
BET 4.690,57 61,68 
BET - XT 461,95 66,55 
BET – C 2.714,77 37,31 
BET – FI 23.885,96 90,33 
BET – NG 596,16 71,10 
ROTX 9.674,67 46,80 
RAQ – I 2.382,57 5,52 
RAQ – II 5.491,44 12,43 
Rasdaq compozit 2.239,51 8,13 

Sursa: Raport anual al Bursei de Valori Bucureşti, 2009, pe  www.bvb.ro, p. 5. 
 
Astfel, la finalul anului 2009, toţi indicii calculaţi de către BVB constatau 

aprecieri însemnate comparativ cu cele din anul 2008. Astfel, cele mai 
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spectaculoase creşteri au fost înregistrate de către cei doi indici sectoriali, BET 
FI (+90,33%) şi, respectiv, BET – NG (+71,10%). Evoluţia indicilor prezentaţi 
anterior pentru anul 2009 a fost influenţată în principal de trendul imprimat de 
principalele burse din Europa.  

În acest sens, evoluţia indicelui BET – C a fost peste media europeană, 
înregistrând o valoare de +37,31%, ceea ce poziţionează Bursa de Valori 
Bucureşti printre cele mai dinamice burse din Europa. În ceea ce priveşte 
evoluţia capitalizării bursiere în anul 2009, se poate spune că aceasta a fost în 
principal influenţată de dinamica preţurilor de tranzacţionare a titlurilor deja 
listate, întrucât în acel an nu s-au înregistrat admiteri la tranzacţionare de noi 
acţiuni ale companiilor româneşti care să fi putut modifica în mod semnificativ 
valoarea capitalizării bursiere.  

Astfel, dacă la finalul anului 2008 capitalizarea cumulată a celor două 
pieţe administrate de către BVB se situa la aproximativ 15 miliarde de euro, la 
finalul anului 2009 capitalizarea cumulată atingea aproape pragul de 22 
miliarde de euro, înregistrând astfel o creştere de 50%, fapt datorat şi valorii de 
piaţă la care a ajuns în acel moment Erste Group AG, singura companie străină 
ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe piaţa bursieră românească. 
Această situaţie este descrisă în figura 2, pentru perioada 2000-2009, astfel:  
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Sursa: Raport anual al Bursei de Valori Bucureşti, 2009, www.bvb.ro , p. 6. 
 

Figura 2. Evoluţia capitalizării bursiere în România, perioada 2000-2010 
 
Creşterea capitalizării bursiere în ultimii ani reprezintă un semnal pozitiv. 

După cum reiese şi din graficul anterior, deşi ritmul capitalizării companiilor 
naţionale tranzacţionate la bursă a fost peste media europeană în anul 2009, 
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valoarea nominală a acestuia rămâne relativ scăzută comparativ cu potenţialul 
pe care piaţa de capital românească îl are. Aşadar, pe fondul diminuării 
valorilor tranzacţiilor cu acţiuni, creşterea lichidităţii din cadrul segmentului de 
piaţă dedicat instrumentelor financiare cu venit fix a schimbat semnificativ 
structura tranzacţiilor realizate de către bursa românească. Spre exemplu, 
ponderea tranzacţiilor cu obligaţiuni în totalul BVB s-a situat în 2009 la 18%, 
comparativ cu 2% în 2008. Astfel, titlurile de stat au reprezentat majoritatea în 
totalul rulajului tranzacţiilor bursiere cu instrumente financiare cu venit fix.  

În analiza evolutivă a pieţei Rasdaq, în tabelul 5 este prezentată activitatea 
de tranzacţionare a pieţei Rasdaq în perioada 2004-2009, aceasta fiind destul de 
redusă din punct de vedere al valorii tranzacţiilor şi al capitalizării pieţei:  

 
Tabelul 5  

Indicatori piaţa Rasdaq, perioada 2005– 2010 (milioane euro) 
Indicatori Piaţa Rasdaq 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Valoare tranzacţionată totală 296,92 

 
241,11 1.287,72 

 
426,49 

 
136,32 291,62 

Număr societăţi listate 3.683 2.420 2.019 1.753 1.555 1.309 
Capitalizare bursieră 2.241,33 3.126,44 6.985,67 3.079,08 2.937,41 2.526,44 

Sursa: http://www.bvb.ro/info/SumareDeTranzactionare/BER/2010-12-31. 
Raport_Zilnic_Tranzactionare.html. 

 
De remarcat este valoarea medie a numărului de tranzacţii realizate pe 

piaţa Rasdaq, respectiv 748, corelată cu valoarea zilnică a numărului de acţiuni 
tranzacţionate, respectiv 6.203.310. Consider că aceste valori sunt destul de 
ridicate, fapt ce nu poate fi decât benefic pentru dinamica pieţei Rasdaq, cât şi 
pentru operatorul de piaţă, care percepe comisioane aferente fiecărei tranzacţii 
efectuate.  

Conform aşteptărilor, cele mai multe tranzacţii şi acţiuni tranzacţionate au 
fost înregistrate în decursul anului 2008, anul declanşării actualei crize 
mondiale şi în România, apogeul fiind urmat însă de scăderi spectaculoase la 
nivelului anului 2009, când atât volumul tranzacţiilor, cât şi al acţiunilor 
tranzacţionate au fost reduse cu câteva mii, respectiv milioane acţiuni, aşa cum 
s-a evidenţiat în figura 3. Se observă că evoluţia numărului de tranzacţii este 
corelată cu numărul de acţiunii tranzacţionate, valorile maxime fiind atinse în 
2008, iar odată cu accentuarea crizei economico-financiare în piaţa de capital 
românească ambii indicatori au început să scadă pronunţat.   
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Sursa: Raport anual al Bursei de Valori Bucureşti, 2010. 
 

Figura 3. Evoluţia numărului de tranzacţii şi a numărului de acţiuni tranzacţionate,  
perioada 2000-2010 

Se poate observa în anul 2010 o încercare de redresare a volumului de 
acţiuni tranzacţionate pe piaţa Rasdaq, după ce de la maximul atins în anul 2008 
numărul acestora începuse să scadă îngrijorător. Pentru operaţiunile derulate în 
cadrul pieţelor de oferte şi operaţiuni speciale, în anul 2009 au fost înregistrate 
următoarele valori: 
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Sursa: Evoluţia pieţei de capital în 2010, raport SSIF Intercapital, p. 15. 
 

Figura 4. Valoarea tranzacţiilor pe piaţa Rasdaq, perioada 2005-2010 
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Capitalizarea bursieră a Rasdaq a scăzut cu 12,2% în 2010, de la 12,3 
miliarde lei în 2009 la 10,8 miliarde lei, şi a reprezentat 10,6% din capitalizarea 
pieţei reglementate a BVB în 2010, faţă de 15,1% din cauza situaţiei de criză 
financiară care persistă în percepţia investitorilor. 

 
5. Scurtă analiză a corelației capitalizare bursieră – produsul intern brut –   

  investițiile străine directe în România în perioada 2005-2011 
 
Am   dorit să  studiez  în perioada 2005 -2011  evoluția pieței de capital 

din România în scopul identificării legăturilor de influență, dacă ele există, între 
anumiți indicatori bursieri și factori macroeconomici, în scopul stabilirii naturii 
și substanței crizei pe piața de capital din România.  

Astfel am încercat să stabilim nivelul legăturii între evoluția capitalizării 
bursiere la BVB și evoluția PIB al României. Am folosit pentru acest calcul 
mult „disputata” metodă a regresiei liniare. Analiza de regresie studiază 
dependenţa dintre o variabilă rezultativă (y) şi una sau mai multe variabile 
independente (x). Caracteristica rezultativă se mai numeşte caracteristica 
dependentă, endogenă sau efect, iar caracteristica independentă se mai numeşte 
caracteristica factorială, exogenă sau cauză. Regresia ne arată modul în care o 
variabilă este dependentă de altă variabilă (sau de alte variabile).  

Metoda regresiei simple presupune explicarea unei variabile rezultative Y 
pe baza unei variabile factoriale, utilizând un model care poartă denumirea de 
funcţie de regresie. Într-un astfel de model este folosită noţiunea de cauzalitate, 
adică schimbările în variabila independentă determină schimbări în variabila 
dependentă. Relaţii exacte între fenomene şi procese social-economice nu pot fi 
descrise, oricât de multe caracteristici factoriale am lua în considerare, datorită 
fenomenelor aleatoare care nu pot fi modelate sau explicate. Aceste variaţii 
neexplicate în model, cauzate de variabile neincluse, formează eroarea aleatoare 
(reziduală). 

La studiul dependenţelor din economie trebuie să avem în vedere că 
fenomenele socioeconomice sunt fenomene complexe, aflate sub influenţa a 
numeroşi factori, unii esenţiali, alţii întâmplători, cu acţiune şi intensitate diferită, 
în direcţie diferită. 

Obiectivele studiului de caz sunt: identificarea cu ajutorul metodei 
statistice  a legăturii dintre cele doua variabile, formei și intensității acesteia, 
precum și determinarea parametrilor modelului. 
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Analiza regresiei între capitalizarea bursieră  
a BVB  și PIB în perioada 2005-2011(2) 

 
SUMMARY OUTPUT  

Regression Statistics 
Multiple R 0,377084765031786 
R Square 0,142192920019077 
Adjusted R Square -0,029368495977107 
Standard Error 19,6010085642703 
Observations 7 

 
Multiple R = 0,377 este coeficientul de corelație multiplă, dar în cazul 

nostru cu o  singură variabilă independentă Multiple R este coeficientul de 
corelație Pearson. 

R Square = 0,48 este coeficientul de determinare multiplu; R2  reprezintă 
proporția variației  capitalizării bursiere explicată de relația liniară cu evoluția 
PIB. În cazul nostru R2=0,142, deci doar 14,5 % din evoluția capitalizării 
bursiere este explicată de evoluția PIB; 

Standard error = 19,6% reprezintă eroarea standard estimată și este 
interpretată ca media erorii în predicția capitalizării bursiere în funcție de 
evoluția PIB cu ecuația de regresie. 

Observation= 7 ani reprezintă numărul total de perioade cuprinse în studiu. 
Anova 
Analiza de regresie include și un test cu ipoteză nulă: panta dreptei este 

egală cu 0 (adică nu există corelație între variabila dependentă și cea 
independentă luate în studiu). Dacă panta este semnificativ diferită de 0 (acest 
lucru se întâmplă dacă la Signature F avem o valoare p < 0.05) tragem 
concluzia că există o relaţie liniară  intre cele două variabile. În cazul nostru nu 
există o legătură semnificativă între evoluția PIB al României și evoluția 
capitalizării bursiere. 

 
Analiza regresiei între capitalizarea bursieră a BVB   

și ISD în perioada 2005-2011 
 

SUMMARY OUTPUT  
Regression Statistics 

Multiple R 0,644138293 
R Square 0,414914141 
Adjusted R Square 0,297896969 
Standard Error 16,18800784 
Observations 7 
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Multiple R = 0,644 este coeficientul de corelație multiplă, dar în cazul 
nostru cu o  singură variabilă independentă Multiple R este coeficientul de 
corelație Pearson. 

R Square = 0,41 este coeficientul de determinare multiplu; R2  reprezintă 
proporția variației  capitalizării bursiere explicată de relația liniară cu evoluția 
ISD. În cazul nostru R2=0,41 deci doar 41% din evoluția capitalizării bursiere 
este explicată de evoluția ISD. 

Standard error = 16,188% reprezintă eroarea standard estimată și este 
interpretată ca media erorii în predicția capitalizării bursiere în funcție de 
evoluția ISD cu ecuația de regresie. 

Observation= 7 ani reprezintă numărul total de perioade cuprinse în studio 
Anova 
Analiza de regresie include și un test cu ipoteză nulă: panta dreptei este 

egală cu 0 (adică nu există corelație între variabila dependentă și cea 
independentă luate în studiu). Dacă panta este semnificativ diferită de 0 (acest 
lucru se întâmplă dacă la Signature F avem o valoare p < 0.05) tragem 
concluzia că există o relaţie liniară  intre cele două variabile. În cazul nostru nu 
există o legătură semnificativă între evoluția ISD și evoluția capitalizării 
bursiere. Nici în acest caz nu există o corelație semnificativă între evoluția ISD 
și evoluția capitalizării bursiere. 

 
6. Concluzii 
 
În contextul naţional şi internaţional, caracterizat prin incertitudine, 

principalele obiective ale Bursei de Valori Bucureşti pentru următoarea 
perioadă aduc în discuţie creşterea nivelului de lichiditate, atragerea de noi 
investitori în piaţă, companiile locale fiind astfel încurajate de BVB să absoarbă 
ofertele de acţiuni sau obligaţiuni. Atingerea acestor deziderate se realizează 
printr-o colaborare strânsă între instituţiile pieţei de capital din România, fapt ce 
se doreşte a se realiza în anii următori. Se poate observa de asemenea  că studiul 
legăturii dintre capitalizarea bursieră la BVB și doi indicatori de referință PIB –
ul și ISD ne arată că în mod surprinzător aceştia nu au o influență semnificativă 
asupra evoluției bursei. Influența este mai importantă a ISD arătând interesul pe 
care investitorul român îl are față de capitalul străin. În mod evident investițiile 
de portofoliu făcute de investitorii străini au o importanță mult mai mare. S-a 
putut observa însă, că în topul capitalizării bursiere pentru țările europene 
România ocupă unul din ultimele locuri. Adâncimea pieței de capital este destul 
de redusă, lucru care nu încurajează marii investitori, adică „peștii cei mari”. De 
asemenea, impactul crizei s-a resimțit prin afectarea indicilor bursieri în 2006 
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ca urmare a unei inatabilităţi economice și politice și în 2008 ca urmare a 
fenomenului de contagiune pe piețele de capital europene. 
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 Note 
 

(1) Din cele 34 de burse existente în Europa, a fost prezentată situaţia a doar 10 dintre acestea, 
cu care România interacţionează mai mult. 

(2) Datele din 2011 sunt preluate din prognozele realizate de BVB, respectiv banca Mondială. 
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