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Rezumat. Managementul portofoliului în condiţii de criză a arătat 
că turbulenţele majore vin din interiorul sistemului financiar. Într-un 
asemenea context, un prim răspuns al investitorilor (şi fondurile de pensii 
nu fac excepţie) se manifestă prin creşterea preferinţei pentru lichiditate. 
Studii mai recente au arătat că şocurile de politică monetară au un efect 
substanţial asupra dinamicii şi compoziţiei fluxurilor de capital, cu 
influenţe care merg până la structura pe categorii de active a portofoliilor 
fondurilor de pensii. Spre exemplu, datorită unui profil interesant al 
raportului risc-profit, fondurile listate de capital privat sunt din ce în ce 
mai atractive pentru investitorii instituţionali, printre care se numără şi 
administratorii fondurilor de pensii. Nu în ultimul rând, existenţa unui 
sistem de asigurare a contribuţiilor şi/sau al beneficiilor participanţilor la 
fondurile de pensii este deosebit de utilă, având în vedere faptul că acesta 
este în măsură să armonizeze o gamă largă de interese. 
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Influenţe ale politicii monetare 
 
Este practic unanim acceptat faptul că aspectul crizei economice actuale a 

fost determinat în mod decisiv de politica monetară greşită a principalelor bănci 
centrale, factor ce poate fi considerat responsabil de fragilitatea sistemului 
financiar, prin creşterea gradului de îndatorare. De altfel, aşa cum demonstrează 
economiştii clasici, politica monetară expansionistă stă la baza oricărei teorii 
serioase asupra ciclului economic al afacerilor. 

Este la fel de adevărat că actuala criză economică internaţională a adus cu 
sine o utilizare amplă a ambelor pârghii, monetară şi fiscală, de către băncile 
centrale şi guvernele din multe state ale lumii. La nivel monetar, obiectivele 
băncilor centrale din SUA, Europa, dar şi din alte ţări au fost protejarea 
sistemului de plăţi al economiei şi prevenirea unei deflaţii ca urmare a 
prăbuşirii unor bănci sau instituţii financiare de credit. 

Reacţia băncilor centrale la criza financiară a fost diferită, în funcţie de 
obiectivele pe care acestea le-au considerat a fi prioritare la un anumit moment 
dat: reluarea creşterii economice, stimularea creditului, lichiditatea pieței 
monetare, controlul deficitului bugetar şi al datoriei publice externe ș.a.  

Şi nu este vorba doar de cele două variante de acţiune pe domeniul 
politicii monetare: întărire vs. relaxare, ci şi de modalitatea în care s-au 
desfăşurat intervenţiile autorităţilor competente: şoc vs. gradual.  

Tot mai mulţi specialişi sunt, însă, de părere că intervenţiile discreţionare 
la o scară fără precedent ce au avut loc în majoritatea statelor afectate de criză 
sunt în cel mai bun caz un paliativ pe termen scurt, dar pe termen lung acestea 
au amplificat criza economică.  

Astfel, una dintre erorile de politică monetară ale băncilor centrale în 
actuala criză a fost identificată în excesul monetar, respectiv în creşterea 
cantităţii de bani din economie în condiţiile unei restrângeri a creditării şi a 
creşterii deţinerii de monedă într-o economie cu preţuri inflexibile care suferă 
de pe urma unor malinvestiţii. 

O altă eroare, cel mai bine exmplificată de cazul american, este utilizarea 
politicii monetare în rol de politică industrială. Concret, acest lucru înseamnă 
salvarea de la faliment în mod discreţionar, prin infuzii monetare directe de la 
banca centrală, a unor instituţii financiare insolvabile, o dimensiune în totală 
contradicţie cu rolul primordial şi declarat al politicii monetare, de a asigura 
obiective de ordin general, precum stabilitatea preţurilor (Marinescu et al., 
2009). 

Într-un asemenea context, un prim răspuns al investitorilor (şi fondurile 
de pensii nu fac excepţie) se manifestă prin creşterea preferinţei pentru 
lichiditate. 
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Figura 1. Evoluţia activelor lichide ale fondurilor de pensii din România 
(depozite bancare şi titluri de stat) 

 
Literatura de specialitate insistă cu precădere asupra a trei „motive” 

principale ale preferinţei pentru lichiditate: motivul de tranzacţii, motivul de 
precauţie („aversiunea faţă de risc”) şi motivul de speculaţii. În acest caz, 
primordial devine mobilul precauţiei, ce derivă din faptul că banii – rezerva de 
valoare perfect lichidă – constituie o asigurare contra efectelor economice 
negative ale evenimentelor particulare. 

Existenţa unor valori negative aşteptate ale venitului net induce un motiv 
de precauţie în comportamentul investitorilor privind volumul de lichidităţi 
deţinute întrucât, pe lângă costul tranzacţiei şi lipsa de câştig, apar costuri de 
„penalităţi”, legate fie de împrumuturi pe termen scurt sau mediu, fie de 
conversia unei cantităţi din titlurile deţinute, în monedă.  

În aceste condiţii strategia adoptată constă în fixarea a două praguri 
(superior, S, şi inferior, s) ale masei monetare deţinute ca lichidităţi (notată xt), 
astfel încât xt   [s, S]; 

 dacă xt   (s, S), atunci nu se face nicio conversie (nici plasamente în 
titluri, nici conversie de titluri în bani); 

 dacă xt ≤ s, atunci trebuie să facă o conversie a titlurilor în bani, astfel 

încât să aducă nivelul lichidităţilor la valoarea medie: t

s S
x

2


 , masa 

titlurilor vândute fiind: tx x ; 

 dacă xt ≥ S, se face un plasament în sumă de t tx x , adică cel puţin 

S s

2


. 
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Problema determinării optime a celor două praguri S şi s nu este deloc 
simplă; ele depind de factori obiectivi (rata dobânzii, costurile fixe ale 
tranzacţiilor şi penalizărilor), dar şi de factori subiectivi, precum importanţa 
tranzacţiei pentru investitor (Scarf, 1960, pp. 196-202). 

Legităţile fundamentale de comportament evidenţiază modul cum variază 
volumul lichidităţilor deţinute în funcţie de diverse variabile. Întrucât intrările 
de lichiditate se fac la anumite date (t) şi ele trebuie să acopere cheltuielile 
ocazionate de tranzacţii (Ct) din perioada următoare (t, t+σ), funcţia de repartiţie 
a lichidităţilor este F(xt) = P(Ct ≤ xt), iar probabilitatea ca plăţile efectuate în 
perioada σ să depăşească volumul lichidităţilor la începutul perioadei este P(xt) 
= 1 – F(xt). Costul suportat prin penalizare va fi γ  P(xt). 

Se poate demonstra că masa de lichidităţi deţinute de către investitor 
trebuie să fie descrescătoare în raport cu rata dobânzii (r) în perioada de 
acoperire a cheltuielilor ocazionate de tranzacţii (σ) şi crescătoare în raport cu 
costurile fixe induse de penalităţi (γ).  

 

 
 
Figura 2. Variaţia lichidităţilor în funcţie de rata dobânzii şi costul penalităţilor 
 
De asemenea, E. Malinvand a determinat faptul că o sporire a masei de 

lichidităţi poate fi indusă de creşterea probabilităţii unei iminente inflaţii sau 
poate fi o consecinţă a creşterii volumului tranzacţiilor (Malinvand, 1981). 

Studii mai recente au arătat că şocurile de politică monetară au un efect 
substanţial asupra dinamicii şi compoziţiei fluxurilor de capital, cu influenţe 
care merg până la structura pe categorii de active a portofoliilor fondurilor de 
pensii. 
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Astfel, şocurile de politică monetară induc o corelare condiţională 
negativă între cotaţiile pentru acţiuni şi cele pentru obligațiuni şi, în acelaşi 
timp, provoacă o corelaţie condiţională pozitivă între randamentele acţiunilor şi 
cele ale obligaţiunilor (Fratzscher et al., 2010). 

Mai mult, se poate pune în evidenţă faptul că pentru acţiuni există o 
corelaţie condiţională negativă între cotaţie şi randament. Cu alte cuvinte, o 
creştere a randamentelor pentru acţiuni, ca răspuns la şocurile de politică 
monetară, este în cele din urmă asociată cu o diminuare a valorii portofoliului 
de investiţii efectuate în acţiunile ţării în cauză.  

În ceea ce priveşte obligaţiunile, situaţia se prezintă exact invers, întrucât 
se poate pune în evidenţă o corelaţie condiţională pozitivă între randament şi 
cotaţii. 

Aceste constatări oferă argumente privind necesitatea unui portofoliu 
mobil de reechilibrare ca urmare a deciziei de investire în acţiuni, dar şi pentru 
urmărirea mişcării randamentelor la portofoliile de obligaţiuni, în concordanţă 
cu şocurile de politică monetară, în ideea valorificării beneficiilor obtenabile. 

Rezultatele cercetărilor întreprinse pe această direcţie aduc, de asemenea, 
o serie de clarificări asupra acestui puzzle de variaţii puternice în timp a 
randamentelor la acţiuni şi obligaţiuni, despre care se face vorbire în literatura 
de specialitate. 

 Diferenţele nu se opresc, însă, la sensul conexiunilor dintre cotaţii şi 
randamente, ci privesc şi dinamica acestor indicatori, modul în care ei 
reacţionează la şocurile monetare. Astfel, dacă în ceea ce priveşte indicatorii ce 
caracterizează randamentele (rata diferenţială a dobânzii şi beneficiul relativ al 
acţiunilor) aceştia reacţionează practic instantaneu, cotaţiile capitalului investit 
(capital flows) reacţionează mult mai lent şi gradual. Nivelul maxim de răspuns 
(la stimuli) apare, de regulă, după opt trimestre sau chiar mai târziu. 

 
Utilizarea unor noi instrumente de investiţii 
 
Datorită unui profil interesant al raportului risc-profit, fondurile de capital 

privat sunt din ce în ce mai atractive pentru investitorii instituţionali, printre 
care se numără şi administratorii fondurilor de pensii. Sintagma „private equity” 
a devenit mai răspândită spre finalul anilor ’80, ca urmare a unor ample 
operaţiuni de buyout. Din punct de vedere teoretic, fondurile (sau companiile) 
de capital privat sunt fonduri de investiţii închise cu capital de risc care se 
ocupă cu achiziţionarea de acţiuni la companii private. După scopul principal al 
obţinerii de acţiuni, aceste fonduri se împart în trei mari categorii: 

 Venture capital – fonduri care finanţează înfiinţarea companiilor sau 
finanţează companii mici în vederea dezvoltării lor; 
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 Leverage – fonduri ce se ocupă cu cumpărarea directă de acţiuni de la 
companii private prin realizarea unor oferte tentante; 

 Growth capital – fonduri care se ocupă cu finanţarea companiilor mari 
şi stabile, în vederea ajutării acestora de a se dezvolta, extinde sau 
restructura. 

Trebuie spus, însă, că posibilitatea de a investi în astfel de fonduri este 
limitată, întrucât ele nu fac parte din cadrul activelor lichide şi nu au o piaţă 
secundară, aşa cum se întâmplă în cazul acţiunilor sau obligaţiunilor. 

Prin urmare, deşi la prima vedere par a reprezenta o contradicţie în termeni, 
fondurile listate de capital privat (listed private equity – LPE) constituie – prin 
lichiditatea lor sporită – vehicule de investiţii mult mai promiţătoare şi mai 
atractive pentru o gamă largă de investitori. 

Termenul de capital privat nu presupune în mod necesar ca şi compania 
sau fondul care investeşte să fie deţinută privat. Faptul că o companie de capital 
privat este listată la bursa de valori nu influenţează activitatea sa de bază: 
investiţii în societăţi necotate. Deşi fondurile de capital privat cotate şi necotate 
au structuri de organizare diferite, investiţile în LPE prezintă caracteristici 
similare sau chiar echivalente cu investiţiile în fondurile de capital privat 
nelistate. Avem în vedere caracteristici definitorii, cum ar fi tipurile de investiţii 
(buyout, venture and growth capital) sau modalităţile de finanţare (equity, 
mezzanine and debt). 

Spre deosebire de societăţile în comandită simplă, în care baza de 
investitori este în principal limitată la un număr restrâns de investitori 
instituţionali, piaţa LPE deschide această categorie de active pentru oricine este 
interesat. Existenţa unei pieţe organizate, în care se vând şi se cumpără 
portofolii de genul fondurilor de capital privat, face ca această clasă să conţină 
active foarte lichide. 

Lichiditatea nu este, însă, decât unul dintre avantajele semnificative pe 
care le prezintă LPE, alături de alte caracteristici, cum ar fi: 

 Accesul (în contrast cu fondurile de capital privat tradiţionale): nu 
există cerinţe minime de investiţii; avem de-a face cu o expunere 
directă şi imediată la un portofoliu diversificat de capital privat, fără 
nicio problemă cu efectul j-curve; 

 Transparenţă în ceea ce priveşte portofoliul, câtă vreme listarea 
presupune standarde ridicate de raportare; 

 Diversificare de nivel ridicat, atât în ceea ce priveşte tipurile de 
investiţii, cât şi referitor la modalităţile de finanţare; 

 Costuri: nu există costuri de tranzacţionare, cu excepţia celui pentru 
bid-ask spread; în medie, comisioanele de gestiune sunt mai mici decât 
cele pentru societăţi în comandită simplă; 
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 Performanţă superioară, pe termen lung, faţă de toate celelalte 
categorii importante de active; 

 Discounturi pentru investitori, care pot cumpăra deseori cu o reducere 
a valorii nete a activelor. 

Problematica includerii LPE în portofoliul fondurilor de pensii, inclusiv 
reglementarea cotei maxime din portofoliu ce poate fi alocată acestui gen de 
active, a fost destul de puţin studiată până în prezent. Vom menţiona, totuşi, 
studiile lui Zimmermann (2004) şi Bilo (2002), în care constituirea unui coş 
(sau index) de fonduri tranzacţionate public de capital privat este realizată în 
condiţiile unor restricţii de lichiditate, fapt ce ridică serioase semne de întrebare 
asupra rezultatelor procesului de măsurare a performanţelor.  

Un alt studiu, mult mai recent, se bazează pe indicele LPX 50 – un indice 
calculat la nivel mondial format din cele mai mari 50 de companii LPE şi 
publicat de LPX Gmbh (Aigner et al., 2012: pp. 753–764). Avantajele unei 
asemenea abordări se referă la caracterul său reprezentativ pentru piaţa LPE, 
dar şi la evitarea problemelor de lichiditate, ţinând cont de existenţa a 
numeroase vehicule investiţionale lichide, cum ar fi open end index tracker 
certificates şi chiar exchange traded funds. 

Analizele efectuate confirmă faptul că LPE constituie o alternativă 
atractivă de investiţii, inclusiv pentru fondurile de pensii, alături de argumentele 
referitoare la lichiditate fiind prezente şi cele referitoare la îmbunătăţirea 
profilului risc-profit. Chiar dacă performanţele LPE nu sunt exclusiv 
determinate de performanţa investiţiilor directe de capital privat, ci şi de 
performanţa pieţelor în general (datorită faptului că acestea sunt tranzacţionate 
public), randamentele înregistrate sunt comparabile cu cele ale unei investiţii 
pure în acţiuni. 

Având în vedere faptul că LPE participă la alocarea activelor împreună cu 
acţiunile şi obligaţiunile, este necesară utilizarea unei metode care să ia în 
calcul corelaţiile (precum cele dintre LPE şi acţiuni), dar şi distribuţiile 
anormale sau autocorelaţia. A fost folosită o abordare de tip Markov, cu 
comutare, aptă să modeleze randamentele pe clase de active, sesizând cele mai 
importante caracteristici ale lor. Aplicând acest model poate fi simulată 
distribuţia randamentelor, în scopul determinării modului de alocare a activelor.  

Deşi au fost aplicate o serie de cadre de optimizare, autorii se feresc să 
sugereze un procent unic care să reprezinte ponderea optimă a LPE într-un 
portofoliu, ţinând cont şi de faptul că pentru anumite categorii de investitori 
instituţionali este susceptibil să se aplice cote maxime de investire în anumite 
clase de active. 

Cu toate acestea, se apreciază că şi investitorii foarte reticenţi la risc, 
precum administratorii fondurilor de pensii, pot beneficia de efectele favorabile 



Lecţiile crizei privind managementul portofoliului fondurilor de pensii 

 
29

ale diversificării prin introducerea LPE în portofoliu. Calculele efectuate pentru 
perioada 2007-2009, în mai multe variante de ajustare la parametrul aversiune 
la risc, arată că randamentele portofoliilor determinate prin modelul ARMS 
(autoregressive Markov-switching) sunt net superioare randamentelor 
portofoliilor clasice (acţiuni şi obligaţiuni) construite pe baza modelului usual 
GBM (geometric Brownian motion). 

Practic, avem de-a face cu o demonstraţie a faptului că fondurile listate de 
capital privat pot extinde în mod semnificativ „frontiera eficientă”.    

 
Mecanisme de garantare a contribuţiilor şi/sau beneficiilor 
 
Dacă efectele crizei asupra economiilor şi investiţiilor personale sunt mai 

uşor de acceptat, fiind afectat un „surplus” de resurse, în ceea ce priveşte 
contribuţiile pentru pensii lucrurile sunt ceva mai complicate, fiind puse sub 
semnul întrebării înseşi veniturile destinate acoperirii consumului viitor. Motiv 
pentru care, existenţa unei garanţii pentru fondurile destinate plăţii pensiilor 
este reclamată tot mai frecvent. 

Problema garantării contribuţiilor şi/sau a unui anumit nivel al 
beneficiilor pentru participanţii la diferitele segmente ale pieţei financiare nu 
este nouă dar, din punctul de vedere al legislaţiei comunitare, ea s-a concretizat 
până acum cu precădere în sistemul bancar şi în piaţa de capital. În domeniul 
asigurărilor, prevederi vizând mecanismele de garantare/compensare pot fi 
găsite în legislaţia referitoare la reorganizarea şi lichidarea asiguratorilor şi la 
asigurarea de răspundere civilă auto.  

În ceea ce priveşte piaţa fondurilor de pensii, politica europeană în 
materie se subordonează principiului diversităţii, motiv pentru care 
problematica mecanismelor de garantare/compensare poate fi regăsită doar în 
cadrul unor legislaţii naţionale, fără o armonizare la nivel comunitar. 

Cu toate acestea, apreciem că existenţa unui sistem de asigurare a 
contribuţiilor şi/sau al beneficiilor participanţilor la fondurile de pensii este 
deosebit de utilă, având în vedere faptul că acesta este în măsură să armonizeze 
o gamă largă de interese, după cum urmează: 

 interesul individual de protecţie, pe care îl reclamă orice contributor; 
 interesul administratorilor de fonduri şi al furnizorilor de pensii de a-şi 

prezerva portofoliul de clienţi şi de evitare a riscului reputaţional; 
 interesul public privind încrederea în sistemul de pensii şi evitarea 

riscului sistemic. 
Evident că, în condiţiile restrângerii semnificative a numărului fondurilor 

de pensii deţinute public, se diminuează şi rolul statului în domeniu, singurele 
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entităţi care mai beneficiază încă de garanţia statului având serioase probleme 
de sustenabilitate. 

Au apărut, însă, noi sisteme de asigurare a fondurilor de pensii, care pot fi 
structurate după mai multe caracteristici: 

 ca mod de funcţionare, vom întâlni: structuri mutuale de acoperire a 
cheltuielilor aferente satisfacerii obligaţiilor entităţilor aflate în 
incapacitate de plată şi structuri formale, bazate pe existenţa unui fond 
dedicat acestui scop; 

 în funcţie de modul de administrare, se diferenţiază: fondurile 
administrate public şi fondurile administrate privat; 

 după caracterul contribuţiilor, se disting: fondurile obligatorii şi 
fondurile facultative; 

 în funcţie de obiectivul protecţiei, se structurează: fondurile de 
siguranţă în ceea ce priveşte atingerea unui randament minim 
admisibil, fondurile de rezervă pentru suplimentarea beneficiilor şi 
fondurile de garantare a drepturilor participanților. 

Opţiunea pentru un model sau altul trebuie să ţină seama de numeroase 
aspecte care privesc calitatea şi dimensiunea pieţei fondurilor de pensii, nivelul 
costurilor implicate, gradul de cuprindere al asigurării şi, nu în ultimul rând, 
responsabilizarea contribuabililor în ceea ce priveşte criteriile de opţiune în 
cazul aderării sau transferului la un anumit fond. 

Fondurile de rezervă sunt operaţionalizate cu precădere în cazul 
sistemelor de tip DB (beneficii definite) şi reprezintă, în fapt, o modalitate de 
asumare de către guverne a răspunderii privind finanţarea acestor planuri de 
pensii, evitând – în acelaşi timp – să transfere costrul finanţării pe umerii 
generaţiilor viitoare. 

Deşi reprezintă practic tot nişte vehicule de investiţii, asemănătoare 
fondurilor de pensii suplimentare de sorginte anglo-americană, fondurile de 
rezervă au început tot mai mult să fie privite ca instrumente importante pentru 
susţinerea programelor de protecţie socială (Dixon, 2008, pp. 249-270), oferind 
guvernelor – nu numai în prezent, ci şi în viitor – un instrument politic pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor sociale cu perturbări minime pentru planurile de 
cheltuieli curente şi de perspectivă. 

Fondurile de garantare sunt conexate, de regulă, planurilor DC 
(contribuţii definite) şi asigură protecţia contribuţiilor acumulate şi, eventual, a 
unui randament minim garantat pentru investiţiile realizate din acestea.   

Evident că opiniile specialiştilor nu sunt unanim favorabile în ceea ce 
priveşte utilizarea mecanismelor de garantare/compensare menţionate.  

Astfel, există voci care susţin că cerinţele de contribuţii necesare 
finanţării pensiilor adaptate în funcţie de risc sunt aceleaşi, indiferent de modul 
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în care sunt investite activele şi, ca atare, utilizarea fondurilor de rezervă pentru 
atenuarea impactului investiţiilor riscante asupra situaţiei financiare a 
sistemelor naţionale de pensii este inutilă. 

În unele cazuri, înfiinţarea mecanismelor de garantare/compensare este 
percepută ca „un vot de blam” pentru autorităţile de reglementare şi 
supraveghere existente şi chiar la adresa nivelului de expertiză şi competenţă al 
specialiştilor şi oficialilor din departamentele guvernamentale.  

Cele mai multe obiecţiuni pornesc, însă, de la atracţia pe care asemenea 
instituţii o exercită asupra intereselor politice partizane şi a proliferării 
birocraţiei. Temerile cele mai accentuate se referă la posibilitatea subordonării 
obiectivelor de prim rang ale fondului la unele obiective secundare, pe termen 
scurt, ale executivului.  

Există însă şi numeroase argumente de ordin teoretic care susţin că 
evitarea acestui risc este posibilă, pornind de la practicile financiare 
„acceptabile” care dau legitimitate internă şi internaţională fondurilor suverane 
de investiţii. Se are în vedere logica investirii activelor acestor fonduri pe 
pieţele globale, în afara programelor naţionale de creştere economică, în ideea 
realizării unor randamente superioare celor obtenabile pe plan intern. În plus, 
raţiunea de a fi a mecanismelor de garantare constă în reducerea obligaţiilor 
viitoare ale statului faţă de sistemul de pensii şi, pentru atingerea acestui 
obiectiv politic, guvernul trebuie să realizeze că fondurile în cauză trebuie 
„lăsate” să-şi realizeze propriile obiective, în primul rând cele referitoare la 
atingerea unui anumit nivel de rentabilitate. E drept că evaluarea şi controlul 
acestor fonduri este tot în sarcina guvernului, fapt care pe termen scurt le face 
vulnerabile ingerinţelor oportuniste ale executivului.   

Se apreciază, totuşi, că aplicarea principiilor delegării de competenţe este 
de natură să asigure fondurilor de rezervă (sau de garantare) o autonomie 
funcţională în raport cu posibilile presiuni de natură extrafinanciară. De altfel, 
majoritatea specialiştilor evită absolutizarea noţiunii de independenţă institu-
ţională, insistând asupra conştientizării riscurilor şi costurilor intervenţiilor 
politice şi birocratice. 

Vom reaminti faptul că delegarea de autoritate cuprinde trei componente: 
 mandatul, termen prin care se definesc obiectivele/scopurile institu-

ţionale (la modul general sau concret; de exemplu, rata rentabilităţii pe 
un orizont de timp); 

 restricţiile, respectiv limitele impuse în realizarea mandatului şi care 
reflectă interese politice de anvergură; 

 responsabilitatea, concretizată prin transparenţa rezultatelor în funcţie 
de care instituţia în cauză poate fi evaluată de o terţă parte. 
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La modul concret, delegarea de competenţe are la bază necesităţile de 
expertiză aferente domeniului şi se manifestă prin autonomia în procesul de 
luare a deciziilor, inclusiv în ceea ce priveşte evaluarea acestora şi adaptarea la 
modificarea condiţiilor specifice (financiare în cazul nostru). 

Aşadar, putem remarca faptul că cercetătorii evită abordările extreme, 
refuzând atât ideea de „panaceu universal”, cât şi opinia că mecanismele de 
garantare/compensare nu ar constitui un proiect viabil. Mai mult, au fost 
sintetizate o serie de principii şi politici de natură să evite costurile 
intervenţionismului politic şi ale exceselor birocratice, prezervând astfel 
posibilitatea de realizare a performanţelor funcţionale pentru care aceste fonduri 
au fost create (Clark, Monk, 2011, pp. 18-25). 

Principiile de proiectare şi de guvernare ale fondurilor de rezervă şi de 
garantare sunt condiţii necesare pentru protecţia oricărei instituţii din ingerinţele 
politice şi ele privesc: 

 scopul legitim, pentru care legiuitorul a decis crearea fondului (de 
exemplu, costurile asociate „îmbătrânirii populaţiei”, echitatea între 
generaţii ş.a.); 

 mandatul organizaţional, concretizat în reglementarea modului de 
îndeplinire a scopului general; 

 claritatea misiunii, printr-un set bine articulat de obiective şi scopuri 
ale procesului investiţional axate pe bunăstarea fondului (se evită, 
astfel, implicit, dar oficial, obiectivele politice şi sociale); 

 retragerile fondului: obligaţii financiare posibile şi proceduri de 
rambursare; 

 graniţele organizaţionale: aranjament oficial al competenţelor, rolurilor 
şi responsabilităţilor instituţionale; 

 autoritatea sponsorului, în raport cu mandatul primit de fond şi 
obligaţiile de raportare (faţă de guvern sau legislativ); 

 autoritatea consiliului (de administraţie), ca mod de exercitare a 
autorităţii sponsorului faţă de preşedinte şi în raport cu top-mana-
gementul instituţiei; 

 responsabilitatea: mecanismele formale de raportare transparentă către 
sponsor şi persoanele interesate (rapoarte, declaraţii de tranzacţii ş.a.). 

Aceste principii au o relaţie intimă cu următoarele politici de management 
şi implementare: 

 simetria informaţională, bazată pe un proces continuu de schimb de 
informaţii care să permită sponsorului cunoaşterea şi înţelegerea 
operaţiunilor fondului, a profilului de risc şi a nivelului aşteptat de 
performanţă; 
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 numirea membrilor consiliului (de administraţie), pe baza unui set de 
cerinţe standard privitoare la competenţa şi experienţa candidaţilor 
(relevante pentru domeniul în cauză); 

 angajarea managementului: responsabilităţi clare ale consiliului 
privind angajarea şi concedierea directorilor executivi şi configurarea 
sistemului de remunerare a acestora (pe baza sau în afara 
reglementărilor guvernamentale); 

 conducerea fondului: preşedinte, vicepreşedinte şi CEO cu credibilitate 
externă şi disciplină internă; 

 expertiza personalului, pentru atingerea obiectivelor instituţionale; 
justifică procesul de delegare şi impune respect; 

 recompensarea personalului, în funcţie de performanţă (în raport cu 
misiunea de bază a fondului); 

 codul de conduită, care reglementează comportamentul admisibil şi 
avertizează asupra eventualelor încălcări; 

 managementul riscului, luând în considerare atât natura pe termen lung a 
mandatului, cât şi sensibilitatea publicului, mai ridicată faţă de pierderi 
decât faţă de profit; poate afecta scopul funcţional al instituţiei şi 
echilibrul administrării investiţiilor interne şi externe; 

 forţa majoră: excepţiile de la rolul şi responsabilităţile instituţiei; dacă 
nu pot fi identificate la momentul legiferării, procesul prin care pot fi 
invocate excepţii va fi reglementat prin normele care reglementează 
relaţiile dintre sponsor şi fond. 

Implementarea acestor principii şi politici, în fapt o adaptare constructivă 
şi aplicată a principiilor guvernanţei corporative (Jensen, 2000), permite 
mecanismelor de garantare/compensare să supravieţuiască şi să prospere în 
funcţie de eficienţa lor funcţională, chiar dacă nu îndeplinesc cerinţele unei 
autonomii absolute în raport cu factorul guvernamental.  

Practic, frecvenţa tot mai mare a apelului la aceste tipuri de instituţii în 
scopul îmbunătăţirii calităţii sistemelor de pensii va obliga factorii guverna-
mentali, în perioada următoare, la un efort semnificativ de construcţie 
instituţională şi de administrare. Aşa cum e şi firesc, pentru evaluarea 
rezultatelor acestui proces va mai fi nevoie de ceva timp. 
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