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Rezumat. Pentru piaţa de capital, criza înseamnă în primul rând 

scăderea cotaţiilor instrumentelor financiare şi a volumelor de 
tranzacţionare. Aceasta s-a manifestat în coroborare cu modificarea 
comportamentului investitorilor care, în condiţiile de incertitudine 
asociate unui fenomen de asemenea amploare, îşi modifică radical 
opţiunile investiţionale, retrag banii de pe această piaţă în favoarea 
depozitelor bancare, a obiectelor de artă sau a metalelor preţioase. 
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Analiştii financiari sunt, în marea lor majoritate, de părerea că prabuşirea 
băncii americane Lehman Brothers reprezintă momentul declanşării „crizei 
vizibile” în economia mondială şi punctul cel mai scăzut al încrederii pe pieţele 
financiare. Spun criza vizibilă deoarece aceasta se manifestă de fapt încă de un 
an şi jumătate înainte, însă sonoritatea şi impactul căderii Lehman Brothers sunt 
cele care au declanşat recesiunea economică mondială. Este momentul de la 
care nu s-a mai putut ascunde nimic, dar şi momentul extrem de discutabil în 
care s-a pus problema pachetelor de salvare, adică perfuzia din bani publici 
pentru aceşti coloşi financiari care erau consideraţi „too big to fail” (Dăianu, 
2010). Adică conexiunile, legăturile, operaţiunile pe care aceşti coloşi le aveau 
cu instituţii financiare din întreaga lume, numărul de investitori implicaţi au 
determinat finanţarea acestora de la bugetele naţionale. Consecinţele au fost 
imediate şi dure: creşterea deficitelor şi a datoriilor publice, riscul unei crize de 
lichiditate şi, de ce nu, a unei crize de insolvenţă. După acest prim moment, 
ceea ce a fost considerat iniţial de neacceptat din perspectiva riscului sistemic 
pe care l-ar fi presupus refuzul de finanţare din bani publici a fost considerat o 
decizie discutabilă, iar guvernele şi-au nuanţat foarte mult poziția. Unul dintre 
motivele pentru aceasta l-a constituit poziţia societăţii civile vizavi de pachetele 
financiare, compensatorii sau contractuale, încasate de membrii bordurilor 
băncilor şi instituţiilor financiare în dificultate. Dacă un colos financiar aflat în 
dificultate este considerat prea mare pentru a putea fi lăsat să colapseze, atunci 
trebuie găsite soluţii la două probleme majore: hazardul moral(1) şi recursul la 
bani publici. Există şi o latură bună, spun analiştii. Şi anume repunerea 
economiilor pe baze corecte, regândirea sistemului de reglementare şi 
supraveghere a sectorului financiar, revenirea la problematica grupurilor 
financiare. Adică asanarea şi însănătoşirea sistemului financiar mondial. 

Efectele crizei financiare la nivel global se manifestă şi în România, în 
special prin contagiune. Efectele crizei s-au manifestat nu numai la nivelul 
pieţelor financiare şi de capital, dar şi la nivelul instituţiilor de reglementare şi 
supraveghere, adică al băncilor centrale naţionale şi al autorităţilor pieţelor de 
capital. Întărirea regulilor prudenţiale în paralel cu cele de transparenţă au 
constituit primele masuri care s-au adoptat la nivel mondial şi, implicit, în 
România.  

Primele afectate de criza financiară au fost societăţile de intermediere al 
căror număr a scăzut constant în  perioada 2009-2011: 

 
Tabelul 1 

Numărul de societăți bursiere în perioada 2009-2011 
Tipuri de participant ̧i Participant ̧i 2008 Participant ̧i 2009 Participant ̧i 2010 

SSIF 70 61 54 
Institut ̧ii de credit 5 8 7 
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Capitalizarea bursieră în perioada 2007-2010 nu reprezintă deloc un 
semnal îmbucurător, nici dacă este analizat de sine stătător, nici în valoare 
absolută. Prin comparaţie, aşa cum se vede din tabelul de mai jos, BVB nu 
numai că pleacă de la o capitalizare chiar mai mică decât cea a bursei bulgare 
ajungând la aproape dublul acesteia, dar la valori mult mai mici decât cele ale 
burselor ungară şi poloneză. 

 
Tabelul 2 

Capitalizarea bursieră în valoare absolută 
(milioane euro) 

Capitalizare bursieră  2007 2008 2009 2010 2011 
Bursa de Valori Bucuresti 21.524 6.474 8.402 9.776 10.817 
Budapest Stock Exchange  31.528 13.326 21.093 20.624 14.630 
Warsaw Stock Exchange  144.323 65.178 105.157 142.272 107.482 
Bulgaria Stock Exchange  41.821 6.371 6.031 5.498 6.358 

Sursa: www. fese.be 
 

Capitalizarea bursieră în valoare absolută (milioane euro) înregistrează 
cel mai înalt nivel în Polonia, Bursa din Varşovia deţinând primul loc în cadrul 
statelor analizate, în toţi cei cinci ani urmăriţi. În anul 2007, România se situa 
pe ultimul loc în ceea ce priveşte capitalizarea bursieră a companiilor listate cu 
o valoare de 21.524 milioane euro, iar în anul 2010, Bursa de Valori  Bucureşti 
a reuşit să devanseze bursa din Sofia, atingând un nivel de 9.776, mai mic cu 
aproximativ 45% faţă de anul 2007 înainte de declanşarea crizei mondiale. 
După scăderea bruscă din anul 2008, creşterea uşoară a valorii capitalizării 
bursiere trebuie privită ținând cont de performanțele celor cinci societăți de 
investiții financiare, dar și de listarea, la începutul anului 2011, a Fondului 
Proprietatea. 

 

 
 

Figura 1. Capitalizarea bursieră în perioada 2007-2010  (BVB) 
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Figura 2. Capitalizarea bursieră în perioada 2007-2010 – Bursa din Varșovia 
 

 
 

Figura 3. Capitalizarea bursieră în perioada 2007-2010 – Bursa din Budapesta 
 

 
 

Figura 4. Capitalizarea bursieră în perioada 2007-2010 – Bursa din Bulgaria 
 

 
În privinţa evoluţiei acestui indicator pe cei trei patru ani urmăriţi, se 

poate observa că anul 2008 a reprezentat un moment crucial cu diminuări 
semnificative ale capitalizării în toate cele patru state, cu o scădere foarte 
accentuată înregistrată la Bursa din Varşovia. Cu toate acestea, spre deosebire 
de celelalte state, pe perioada ulterioară (anii 2008-2010) Bursa din Varşovia a 
recuperat pierderea înregistrată, ajungând în anul 2010 la un nivel similar cu cel 
din 2007. Aceasta în contextul în care susţinerea bursei de la Varșovia şi a 
pieţei de capital a reprezentat o politica constantă a guvernului polonez. 
Continuarea privatizărilor companiilor de stat prin intermediul pieţei de capital 
a crescut încrederea şi interesul investitorilor de retail, dar şi a celor 
instituţionali pentru această piaţă.  
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 Sursa: www.fese.be. 

  
Figura 5. Evoluţia comparativă a evoluţiei capitalizării bursiere 

 
 Ca şi în privinţa valorii absolute a capitalizării bursiere, şi în cazul 

ponderii în PIB a capitalizării, cea mai mare valoare se înregistrează în Polonia 
(40,6% în anul 2010), urmată de Ungaria, România (21,25 % în anul 2010) şi 
Bulgaria.  

   Tabelul 3 
Capitalizarea bursieră  raportată la PIB (%) 

Pondere capitalizare bursiera în PIB (%) 2007 2008 2009 2010 
România  26,54 9,96 18,82 20,4 
Ungaria  34,56 11,95 21,97 21,25 
Polonia 48,74 17,4 31,41 40,6 
Bulgaria  51,75 17,09 14,63 15,25 

 

 
  
Sursa: BVB/CNVM/ W.B raport 2011(www.trading economics.com). 
 

Figura 6. Evoluţia ponderii capitalizării bursiere în PIB în perioada 2007-2010 
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Aşa cum se poate observa, creşterea economică înregistrată în întreaga 
zonă a Europei în anul 2007 este reflectată şi în ponderea importantă pe care o 
reprezenta capitalizarea bursieră în produsul intern brut al statelor analizate. 
Consumul în aceea perioadă era la cote înalte, ceea ce a generat un produs 
intern brut mare, dublat însă şi de un apetit al populaţiei pentru investiţii pe 
piaţa de capital. Criza financiară declanşată în anul 2007 a condus la o scădere 
semnificativă a investiţiilor şi a consumului, anul 2008 fiind un an de declin în 
toate cele patru state analizate în raport cu perioada anterioară.  Deşi o scădere 
semnificativă s-a înregistrat în cazul Poloniei, având în vedere avansul mare pe 
care această piaţă de capital îl avea faţă de celelalte pieţe analizate, Bursa din 
Varşovia se menţine pe primul loc în statele din regiune. România, cu un 
procent de 9,96%, se situează în continuare pe ultima poziţie. Anul 2009 a 
indicat o revenire a întregului sector financiar, însă nivelul existent înainte de 
declanşarea crizei financiare este departe de a mai fi atins, anul 2010 marcând o 
tendinţă de stabilizare. Anul 2010 indică Polonia ca fiind piața cu cea mai mare 
pondere a capitalizării bursiere în PIB (40,6%), cu o revenire spectaculoasă, 
confirmând poziţia de leader în regiune. România devansează Bulgaria în 
privinţa ponderii capitalizării bursiere în PIB cu o cotă de 20,4%.   

În privinţa numărului de companii listate, pe primele două locuri se 
situează Polonia şi, surprinzător, Bulgaria, care deşi are un număr mare de 
companii admise la tranzacţionare, capitalizarea bursieră, aşa cum arătam 
anterior, este însă mică.  România se află pe locul 3 în această ierarhie.  

 
Tabelul 4 

 Numărul companiilor admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate: 
Numărul companiilor admise la 

tranzacţionare 
2007 2008 2009 2010 

Bursa de Valori Bucureşti 54 64 64 69 
Budapest Stock Exchange  41 43 46 52 
Warsaw Stock Exchange  375 458 486 585 
Bulgaria Stock Exchage  369 399 399 390 

Sursă: www.fese.be. 
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Figura 7. Numărul companiilor admise la tranzacţionare 
 
 Aşa cum se poate observa din graficul şi datele de mai sus, revenirea 

spectaculoasă a Bursei din Varşovia după momentul declanşării crizei din 2007 
şi atingerea nivelului de capitalizare bursieră anterior crizei s-a datorat în primul 
rând aducerii pe piaţă a unui număr mare de noi emitenţi, copleşitor mai mare 
decât în celelalte state analizate din regiune.  

 Faţă de România, unde pe BVB au fost înregistrate în perioada analizată 
doar două oferte primare, pe Bursa din Varşovia s-au derulat un număr de 342 
oferte primare iniţiale. Nici celelalte state din regiune, din păcate, nu au reuşit o 
promovare susţinută a pieţei de capital şi atragerea de noi companii care să se 
finanţeze prin această modalitate, ceea ce a făcut ca, în paralel cu efectele crizei 
pentru bursa ca piaţă secundară, nivelele capitalizării să fie la valori mici. De 
fapt bursa de la Varșovia este bursa ofertelor publice iniţiale, graţie, aşa cum 
am mai spus, politicii guvernului polonez de a desfăşura operaţiunile de 
privatizare utilizând mecanismele pieţei de capital. Bursa poloneză a ocupat 
locul secund, după London Stock Exchange, în ceea ce priveşte valoarea 
ofertelor publice iniţiale (IPO). De exemplu, în anul 2009, numărul ofertelor a 
fost de 38, iar valoarea acestora a fost de aproximativ 1,6 miliarde de euro. Cu 
un an înainte, în anul în care economia mondiala a înregistrat puternice 
contracţii, sumele mobilizate prin oferte publice a fost de 2,5 miliarde de euro. 
Este foarte adevărat ca aceste performanțe au fost obţinute într-un context 
economic foarte bun, Polonia înregistrând creştere economică de 5,1 în 2008, 
de 1,6 în 2009 şi de 3,9 în anul 2010. 
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Tabelul 5 
Numărul noilor societăţi admise la tranzacţionare ca urmare a derulării unei IPO 

Număr societăţi nou admise la tranzacţionare 2007 2008 2009 2010 
BVB  1 2 0 0 
Budapest Stock Exchange  3 4 4 6 
Warsaw Stock Exchange 105 89 38 110 
Bulgarian Stock Exchange  9 7 10 0 

Sursa: www.fese.be, www.bse.hu. 
 
În privinţa situaţiei investiţiilor străine în România, în perioada analizată, 

se observă aceeaşi tendinţă ca şi în cazul celorlalţi indicatori, respectiv o 
scădere bruscă a cumpărărilor pe piaţa de capital din România în anul 2008 
(anul imediat următor după debutul crizei financiare) şi o revenire uşoara în anii 
2009 şi 2010, însă această revigorare este insuficientă pentru ca valoarea 
investiţiilor străine să ajungă la valoarea  de referinţă atinsă din 2007. În 2010 
valoarea investiţiilor străine pe piaţa din România a crescut cu 23% faţă de 
2009, nivelul acestora fiind însă sub cel considerat de referinţă din anul 2007, 
respectiv 5.535 milioane lei. 

 

 
Sursa: CNVM. 

 
Figura 8. Evoluţia valorii investiţiilor străine pe piaţa de capital din România 
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a) Valoarea medie zilnică de tranzacţionare; 
b) Volumul de  acţiuni tranzacţionate; 
c) Volumul instrumentelor cu venit fix tranzacţionate. 
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A. Valoarea medie zilnică de tranzacţionare la BVB  
 

 
Sursa: CNVM/BVB. 

 
Figura 9. Evoluţia valorii medii zilnice de tranzacţionare la BVB 

 
În ceea ce privește valoarea medie de tranzacţionare la BVB, în corelaţie 

cu toţi ceilalţi indicatori, nivelul record este atins în anul 2007, înainte de 
declanşarea crizei financiare, atât pe segmentul pieţei reglementate, cât şi în 
cadrul pieţei RASDAQ. În perioada 2008-2010, valoarea medie de tranzac-
ţionare este semnificativ mai mica, însă cunoaşte o tendinţă de stabilizare la un 
nivel de aproximativ 20 milioane de lei.  

În anul 2010, valoarea medie de tranzacţionare pe piaţa reglementată 
BVB a crescut cu 7,8% faţă de anul 2009, în timp ce pe piaţa RASDAQ 
creşterea a fost de numai 3%.  

 
B. Volumul de acţiuni tranzacţionate la BVB 

 
Tabelul 6 

Volumul de acţiuni tranzacţionate BVB (mld. acţiuni) 
Volumul de acţiuni tranzacţionate BVB  2006 2007 2008 2009 2010 
Piaţa reglementată 13,68 14,23 12,85 14,43 13,34 
BVB 1,15 4,31 1,99 1,55 1,4 
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Figura 10. Evoluţia volumului de tranzacţionare de acţiuni la BVB 
 
 În privinţa volumului de tranzacţionare a acţiunilor se observă o evoluţie 

relativ constantă în perioada 2008-2010, fapt ce ar putea constitui un element de 
analiză pentru cei care susţin teoria conform căreia piaţa românească se 
manifestă cu totul atipic, atât în condiţii de boom economic, cât şi de recesiune. 
Nivelul volumului de tranzacționare în anii de după manifestarea crizei este la 
un nivel chiar mai mare decât cel din anul 2007, ceea ce înseamnă că activitatea 
bursieră nu s-a diminuat, însă preţurile au fost afectate. 

 
C. Volumul de tranzacţionare cu instrumente cu venit fix la BVB 

 

 
 

 Figura 11. Evoluţia numărului tranzacţiilor cu instrumente financiare cu venit fix BVB 
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Instrumentele cu venit fix au devenit o alternativă pe care investitorii cu o 
aversiune mai mare la risc au luat-o în considerare din ce în ce mai mult în 
reorientarea investiţiilor, numărul tranzacţiilor cu aceste instrumente fiind mai 
mare în anul 2009 şi înregistrând o scădere în 2010, generată şi de scăderea 
numărului emisiunilor de astfel de titluri de pe piaţă. Numărul total al 
tranzacţiilor cu obligaţiuni în anul 2010 a fost de 543, înregistrând o scădere 
faţă de anul 2009, când s-au înregistrat 965 de tranzacţii. 

Aşa cum s-a demonstrat în toate domeniile şi toate crizele financiare 
anterioare, întreruperea  efectului de domino (subprime crises, urmată de criza 
din Grecia și criza euro) existent în prezent în domeniul financiar impune 
măsuri severe şi incisive. Restabilirea încrederii investitorilor se va face greu şi 
se pare că aceasta se va putea realiza  prin măsuri convergente la nivelul statelor 
UE în domeniul fiscal și printr-un proces de recapitalizare a băncilor, în acest 
fel oferindu-se posibilitatea extinderii pe termen scurt a creditelor şi scăderea 
costurilor refinanţării, refinanţare absolut esenţială în aceste timpuri.  

Toate aceste masuri vor conduce la o disciplină fiscală care însă trebuie 
menţinută pe o perioadă mai mare de timp şi susţinută de creşterea 
competitivităţii şi productivităţii.  

Nu vor mai putea exista situaţii în care statele să aibă datorii publice la 
nivel record raportat la nivelurile productivităţii şi competitivităţii, dovedindu-se 
că modelele economice caracterizate printr-un echilibru între constrângeri 
bugetare şi măsurile de stimulare economică  au rezistat mai bine şocurilor 
sistemice generate de  criza financiară globală. 

 
	

Notă 
	
(1) Hazard moral – încurajarea practicilor rele prin eliminarea riscului ieşirii de pe piaţă. 
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