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The capital market: Strategic instrument of regional development

[Piaţa de capital: instrument strategic al dezvoltării regionale]

George-Nicolae JEMBOIU1

Abstract
Besides the existence of a qualified work force, the regional development also involves an

important amount of capital in order to finance the investments. There are various methods to
provide these financial sources, so the public authorities and the economic agents may turn to self-
financing, structural funds, the financial market and to the capital market. In Romania, the
banking sector has been lately consolidated, unlike the capital market which is far from becoming
the financer of the national economy and far from financially supporting the regions of the country.
One of the reasons is that both the stock exchange, as a representative institution of the capital
market, and the principles of the corporate governance, as a source of development, were not
promoted enough. Thus, when that area was made public, only its negative aspects were brought
out. Another reason is that no proper attention was paid to the capital market as an instrument
used for attracting foreign portfolio investments.

The regional development does not have to be regarded as an abstract process, only from
the point of view of the global indicators; firstly, an analysis of the socio-economic components is
needed. It is true that some people know how to make money; others are busy spending it and
others are complaining about not having it. What could the specialists in economy do as both
practitioners and representatives of the scientific environment? Their activity is neither to make
money nor to spend it; and not even to justify the poor performance of the economy or its limited
possibilities of development due to the insufficient financial funds, but to promote the capital market
and to guide people towards managing the financial resources as well.

Keywords: capital market, regional development, investments, stock exchange, corporate
governance
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1. Introducere

Politica de dezvoltare regională a apărut în România din necesitatea de a
corecta decalajele regionale existente şi de a se alinia principalelor tendinţe de
regionalizare, ce au loc în prezent la nivel european. În acelaşi timp, ea trebuie
privită ca o condiţie esenţială a procesului de integrare în structurile europene, în
sensul unei mai bune gestionări a fondurilor structurale, alocate în scopul unei
dezvoltări generale echilibrate. (Medeleanu, 2013, p. 45)

Dezvoltarea regională este condiţionată de existenţa forţei de muncă şi a
capitalului financiar.

Economiile regiunilor sunt mult mai deschise decât economiile naţionale
cărora le aparţin; gradul de mobilitate a forţei de muncă şi a capitalului este
semnificativ mai mare între regiunile unei ţări decât între ţări. (Constantin, p. 4)

În plus, raportul dintre capital şi forţa de muncă este invers proporţional.
Către regiunile în care nivelul de salarizare este scăzut, se vor direcţiona fondurile
investitorilor care sunt în permanentă căutare de forţă de muncă ieftină iar regiunile
în care forţa de muncă este scumpă, vor fi evitate de investitori, ceea ce implică şi o
migraţie a capitalului investit.

2. Rolul pieţei de capital în procesul de dezvoltare regională

Economia de piaţă presupune interdependenţa a patru pieţe: piaţa bunurilor
şi serviciilor, piaţa muncii, piaţa informaţiilor şi piaţa financiară. (Stoica & Ionescu,
2002, p. 14)

În România avem încă mult de făcut pentru ca pieţele instituţionalizate
(organizate) să funcţioneze bine; în acest sens trebuie să se privatizeze mai mult şi să
se respecte disciplina financiară. În acelaşi timp, nu trebuie subestimat rolul pe care
statul, sectorul public îl au de jucat. Pieţele înseşi au nevoie de un stat care să
practice o politică publică corectă, transparentă şi eficace, care să impună reguli clare
ale jocului şi să combată corupţia şi "extracţia de rente"; este nevoie de un stat
"suplu", dar puternic prin eficacitatea unei politici care oferă bunurile publice cerute
de cetăţeni. (Dăianu & Vrânceanu, 2002, p. 16)

Pe lângă existenţa unor pieţe funcţionale, este nevoie şi de schimbarea
mentalităţii oamenilor în ceea ce priveşte economisirea şi investiţiile, deschiderea
spre progres tehnic, creşterea productivităţii muncii etc.

Trebuie eliminate tentative de genul Caritas care a condus la bunăstarea
cetăţenilor oraşului Cluj-Napoca pe seama naivilor cărora le-a provocat mari
pierderi financiare, însă poate fi luată în calcul înfiinţarea unor zone libere,
asemănătoare paradisurilor fiscale - off shore în care, pentru mobilizarea fondurilor
financiare, un rol important să-l aibă piaţa de capital.

Piaţa de capital oferă investitorilor şi economiei lichiditate, randamente
superioare faţă de alte investiţii, mobilitate precum şi valorificarea unor noi
oportunităţi.
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O piaţă de capital lichidă reduce riscul plasamentelor financiare şi le face mai
atractive pentru investitori: deţinătorii de active financiare au posibilitatea să le
vândă repede şi ieftin la orice moment, dacă piaţa de capital este suficient de lichidă.
De asemenea, datorită unei pieţe lichide, companiile au acces permanent la finanţare
prin creşterea capitalului propriu prin emisiune de acţiuni. Astfel, prin facilitarea
investiţiilor pe termen lung, o piaţă de capital lichidă îmbunătăţeşte alocarea
capitalului în economia unei ţări şi încurajează creşterea economică pe termen lung.
Mai mult, o bursă de valori lichidă poate determina şi o creştere a investiţiilor străine
de capital. (Tudor, 2008, p. 530)

Nu se mai poate vorbi despre dezvoltarea pe termen mediu şi lung a unei
ţări şi a regiunilor acesteia fără existenţa unei pieţe de capital funcţionale, care să
stimuleze investiţiile străine de portofoliu.

Piaţa de capital oferă mai multe avantaje:
 Finanţarea prin intermediul pieţei de capital utilizând oferta primară

este mai facilă faţă de posibilităţile societăţilor închise.
 Superioritatea societăţilor pe acţiuni faţă de alte forme de societăţi,

numai acestea fiind admise la tranzacţionare.
 Cadrul legal în cazul societăţilor deschise este mai strict, existând o

instituţie de monitorizare a acestora (ASF - Autoritatea de Supraveghere
Financiară), probabilitatea apariţiei unor cazuri de insolvenţă fiind mai mică iar
procesul de reorganizare judiciară mai riguros.

Trebuie promovată şi susţinută finanţarea investiţiilor prin intermediul
emisiunii de obligaţiuni municipale. Aparatul necalificat al autorităţilor locale este un
obstacol în emisiunea de obligaţiuni municipale, dovadă numărul redus al acestora.
La 31.12.2013, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) tranzacţiona doar 37 obligaţiuni
municipale emise de autorităţi locale. De asemenea, agenţii economici pot emite
obligaţiuni corporative care să aibă ataşate elemente de atractivitate. Numărul redus
de emisiuni este vizibil şi în cazul companiilor, la 31.12.2013, la BVB, existând 5
instrumente de tipul obligaţiunilor corporative emise de GDF Suez Energy,
Raiffeisen Bank, Unicredit Ţiriac Bank, Banca Europeană pentru Recontrucţie şi
Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii.

Trebuie promovat interesul faţă de emitenţii de acţiuni, reprezentativi pentru
anumite oraşe (ex. Artego în Tg. Jiu, Mechel în Târgovişte).

3. Instituţii ale pieţei de capital

Pentru a se realiza dezvoltarea regională, pe piaţă trebuie să existe suficienţi
intermediari, distribuiţi teritorial, care să vină în sprijinul agenţilor economici locali,
cu efecte benefice în final pentru economia întregii ţări.

Valorile mobiliare reprezintă un produs sofisticat, care nu constituie un
obiect de primă necesitate, iar serviciile asociate de emiterea şi circulaţia valorilor
mobiliare pot avea un caracter destul de complex. De aceea industria valorilor
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mobiliare necesită un sistem bine reglat de distribuire. (Luchian & Filip, 2010, p.
123)

Un rol important în dezvoltarea regională îl pot avea şi societăţile de
investiţii financiare (SIF-uri). Acestea au fost constituite pe criterii regionale însă
nu au existat condiţiile necesare pentru a avea un rol hotărâtor în dezvoltarea
regională.

Totuşi dezvoltarea staţiunii Băile Felix a fost posibilă în condiţiile finanţării
societăţii Turism Felix prin piaţa de capital, cel mai mare acţionar al acestei societăţi
fiind SIF Transilvania, cu menţiunea că şi celelalte SIF-uri deţin acţiuni în această
societate. Acesta poate constitui un model de succes şi pentru dezvoltarea
economiei altor aşezări.

Un alt exemplu îl constituie oraşul Adjud unde economia este susţinută de
firma Vrancart SA, producător de hârtie şi carton, acţionar majoritar fiind SIF
Banat-Crişana.

Extinderea Şantierului Naval Orşova, acţionar majoritar fiind SIF
Transilvania, pe lângă portul existent poate fi completată prin înfiinţarea unei burse
de transport fluvial.

Creşterea interesului faţă de SIF-uri poate determina relaxarea politicii de
dividend cu efect pozitiv asupra politicii de investiţii.

În România, din cauza metodelor de privatizare care au permis un acces
foarte mare al managerilor şi al salariaţilor la capitalul societăţii, acţionarii externi nu
vor să se implice în finanţarea proiectelor de investiţii deoarece mijloacele de control
sunt ineficiente. Procesul de privatizare a dus la formarea unui acţionariat neimplicat
în activitatea firmei şi fără mijloace eficiente de control, precum şi la formarea unui
grup puternic de acţionari majoritari sau semnificativi. În aceste societăţi, în lipsa
unei guvernări eficiente, conflictul de interese dintre acţionarii majoritari şi cei
minoritari este inevitabil. De cele mai multe ori, conflictul îşi are sursa în încălcarea
drepturilor acţionarilor minoritari şi diminuarea averii acestora de către acţionarii
majoritari. (Funar & Luţaş, 2006, pp. 121-122)

Privatizarea prin piaţa de capital oferă randamente superioare comparativ cu
alte modalităţi de schimbare a acţionariatului întreprinderilor de stat, dar şi
transparenţă, datorită caracterului public al ofertelor de vânzare.

Fondurile de investiţii pot contribui şi ele la dezvoltare şi se pot constitui
şi pe criterii regionale, unităţile de fond fiind printre cele mai lichide instrumente
financiare. Denumirile unor fonduri de investiţii (Carpatica Obligaţiuni, Carpatica
Stock, Carpatica Global, Transilvania, Napoca) amintesc de anumite zone/regiuni
istorice.

Poziţia geografică strategică şi abundenţa resurselor naturale favorizează
existenţa unor burse regionale de mărfuri şi navluri care atrag capital.

Prezenţa unor resurse naturale într-o anumită regiune a atras după sine
transferul de resurse financiare, transformând modul de viaţă tradiţional şi funcţiile
de bază ale statului. (Antonescu, 2013, p. 12)
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Pe lângă existenţa acestor resurse, sunt necesare şi investiţii în infrastructură
şi comunicaţii.

Abundenţa resurselor de cărbune în Gorj şi în Valea Jiului, rolul
Complexului Energetic Oltenia ca principal furnizor de energie din România
constituie premise pentru promovarea unei politici regionale comune şi pentru
înfiinţarea în aceste zone a unei burse de energie reprezentativă la nivel naţional.

Pe acelaşi model se poate constitui o bursă a petrolului la Ploieşti, o bursă a
gazelor naturale la Mediaş, o bursă a cerealelor în Bărăgan sau Brăila, o bursă pentru
transportul fluvial la Giurgiu, Galaţi, o bursă de navluri la Constanţa, aceasta din
urmă putând avea un rol important în Marea Neagră.

Dezvoltarea economică transfrontalieră în ţinuturile cu populaţie
românească - Bucovina, Timoc, prin înfiinţarea unor burse regionale la Suceava,
Drobeta Turnu Severin/Calafat completează cele menţionate anterior.

Nu trebuie neglijat şi rolul Camerelor de Comerţ şi Industrie judeţene în
promovarea produselor pieţei de capital şi în înfiinţarea unor burse regionale,
acestea având experienţă în domeniu, dată fiind amplasarea terminalelor Bursei
Române de Mărfuri în cadrul acestora.

Ca o concluzie, bursa locală trebuie să constituie o emblemă regională, de
individualizare a acesteia, aşa cum multe oraşe din lume sunt recunoscute din acest
punct de vedere.

3.1. Burse de valori
Marea Britanie: Bursa de Valori are sediul la Londra şi reuneşte toate

bursele regionale care sunt specializate în tranzacţii cu titluri locale dar pot negocia
şi titlurile listate pe piaţa de la Londra. Cele mai cunoscute burse regionale sunt în
oraşele: Birmingham (Midland and Western); Manchester (Northern); Belfast
(Nortern Ireland); Glasgow (Scotish); Dublin (Irish).

Belgia: pe piaţa financiară belgiană funcţionează trei burse la: Bruxelles (cea
mai importantă), Anvers şi Liege (bursa fondurilor publice).

Elveţia: pieţe bursiere regăsim la Zürich (cea mai importantă), Basel şi
Geneva.

Franţa: Bursa de la Paris este cea mai importantă, alături de aceasta
funcţionând şi burse de importanţă regională în oraşele Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nancy şi Nantes.

Germania: există burse în oraşele Bremen, Hamburg, Berlin, Hanovra,
München, Stuttgart, Frankfurt şi Düsseldorf, ultimele două fiind cele mai
importante.

Dinamismul economiei germane este imprimat de firmele mici şi mijlocii,
deoarece acestea sunt mai flexibile, mai creative şi mai profitabile decât giganţii
industriali. Ele au început prin a face emisiuni publice în scopul obţinerii de capital.
Din 1995, bursele germane s-au unit şi, de atunci, deşi bursele regionale continuă să
existe, ele acţionează unitar ca linie de afaceri, ca un concern care se numeşte, în
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prezent, bursa germană, cu o forţă financiară foarte mare prin poziţia sa de
monopol. (Dumitraşcu, 2011, p. 62)

Italia: regăsim burse în oraşele Milano (cea mai importantă), Roma,
Genova, Torino, Florenţa, Veneţia, Trieste, Napoli, Bologna şi Palermo.

Spania: există burse în oraşele Madrid (cea mai importantă), Valencia,
Bilbao şi Barcelona, în cadrul acesteia din urmă funcţionând o piaţă secundară
pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Croaţia: funcţionează burse de valori la Zagreb, de importanţă naţională,
Varaždin şi Osijek, de importanţă regională.

În Europa Centrală se remarcă un început în ceea ce priveşte integrarea
bursieră regională, şi anume o apropiere a pieţelor bursiere din Cehia, Polonia,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Acestea au creat în comun un indice bursier numit
sugestiv CESI - Central European Stock Index. CESI este un indice pentru societăţi
de elită, atent selecţionate din cele cinci ţări central-europene participante. (Stoica,
2002, p. 78)

Introducerea unor indici bursieri regionali poate furniza informaţii privind
interesul faţă de o regiune, stadiul dezvoltării acesteia şi necesitatea luării unor
măsuri de intervenţie.

SUA: piaţa bursieră americană cuprinde bursele centrale din New York
(Wall Street), la care sunt legate electronic şi bursele regionale (cele mai mari fiind
Pacific, Midwest, Philadelphia, Boston şi Cincinnatti). Piaţa include şi reţeaua
naţională de societăţi financiare (brokeri/dealeri), cunoscută sub denumirea de Over
The Counter Market (OTC).

Japonia: principala piaţă este Tokyo Stock Exchange, la care se adaugă
pieţele Osaka şi Nagoya, burse regionale autonome. Un astfel de sistem a frânat
mult timp dezvoltarea bursei deoarece o aceeaşi societate putea să aibă titlurile
cotate la cursuri diferite de la un loc la altul şi să fie obligată, pentru o operaţiune
financiară să respecte dispoziţiile fiecărei burse regionale. (Stoica, Corbu & Murariu,
2006, p. 210)

India: în apariţia Bursei de Valori Bombay şi în impunerea Ahmedabadului
ca un centru de tranzacţii cu acţiuni, rolul principal l-a avut industria textilă a
bumbacului.

Următoarea bursă de valori a fost înfiinţată în Calcutta în 1908. Industriile
care au contribuit la apariţia şi dezvoltarea acesteia au fost industria iutei, a
cărbunelui şi a mineritului. Ca şi Bursa de Valori Bombay, Bursa de Valori Calcutta
a luat fiinţă datorită perioadei de criză, când boom-ul din 1904-1908 a căzut şi s-a
simţit nevoia unei organizaţii pentru autoprotejarea brokerilor şi siguranţa
tranzacţiilor. (Olteanu & Olteanu, 2003, p. 114)

3.2. Burse de mărfuri
SUA: cele mai importante burse sunt în Chicago (Chicago Board of Trade şi

Chicago Mercantile Exchange), New York (New York Mercantile Exchange - petrol
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şi produse petroliere, New York Cotton Exchange - bumbac), Kansas (grâu,
porumb şi seminţe de soia), Minneapolis, (grâu şi seminţe de floarea-soarelui) şi
New Orleans (bumbac, orez, boabe de soia).

Canada: mari burse de mărfuri sunt Winnipeg Commodity Exchange (grâu)
şi Toronto Futures Exchange (bovine, porcine şi cereale). (Brumar, p. 7)

Marea Britanie: cele mai importante burse sunt în Londra. Dintre acestea
amintim: London Metal Exchange (cupru, zinc, plumb, cositor, argint, aluminiu,
nichel), London Commodity Exchange (făină de soia, cacao, cafea, lână, zahăr,
cauciuc), International Petroleum Exchange (produse petroliere), Baltic Mercantile
and Shipping Exchange (grâu, cartofi albi, orz şi navlosiri). De menţionat şi bursa de
la Liverpool unde se tranzacţionează bumbac.

Franţa: se remarcă Bourse de Paris (zahăr alb), Bourse de Commerce du
Havre (cafea), Bourse de Commerce de Roubais Tourcain (lână).

Olanda: cele mai importante oraşe bursiere sunt Amsterdam, unde
funcţionează Amsterdam Terminal Market (cartofi albi, ouă, carne de porc, laminate
din oţel), şi Rotterdam, unde funcţionează Rotterdam Futures Market (seminţe şi
uleiuri vegetabile comestibile) şi Rotterdam Petroleum Exchange (produse
petroliere).

Japonia: cele mai importante burse de mărfuri sunt: Tokyo Commodity
Exchange, Tokyo Grain Exchange, Tokyo Sugar Exchange, Osaka Textile, Osaka
Sugar, Osaka Grain, Hokkaido Grain Exchange (grâu, orez), Kobe Grain Exchange
(grâu, orez), Kobe Rubber Exchange, Nagoya Grain and Sugar Exchange şi
Kanmon Commodity Exchange (metale neferoase şi laminate de oţel). (Brumar, p.
8)

Şi ţara noastră avea tradiţie în comerţul cu efecte şi mărfuri, aşa cum reiese
din cele ce urmează.

3.3. Apariţia şi dezvoltarea pieţei bursiere în România
Prima reglementare generală a bursei de comerţ a constitut-o "Codicele de

Comerţ al Ţării Româneşti", publicat în 1840 în ziarul "Mercurul Brăilei", codice folosit
şi în Moldova până în anul 1859.

Ulterior în 1865 în "Monitorul - Jurnalul oficial al Principatelor Unite
Române" apare primul proiect de lege pentru instituirea burselor de comerţ la
Bucureşti, Iaşi, Galaţi şi Brăila. Apariţia acestor burse a fost efectul dezvoltării
comerţului în aceste centre, mărfurile principale tranzacţionate în aceste burse fiind
cerealele. (Niţu, 2002, p. 289)

În anul 1881, după modelul francez, s-au reglementat bursele din oraşele
menţionate anterior, prin Legea asupra burselor, mijlocitorilor de schimb şi mijlocitorilor de
mărfuri.

Unul din cele mai importante oraşe în care avea loc tranzacţionarea
cerealelor a fost Brăila, a cărei Bursă de Cereale a ajuns să stabilească în perioada
interbelică cotaţia grâului nu numai în România ci şi în Europa de Sud-Est.
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Legea asupra Burselor de Comerţ din 1904 instituia burse în oraşele Bucureşti,
Brăila, Galaţi, Constanţa, Craiova şi Iaşi şi oferea posibilitatea de a se înfiinţa şi
altele. Schimbul de efecte se făcea numai la Bucureşti, închirierea bastimentelor doar
la Brăila, Galaţi şi Constanţa, iar tranzacţiile cu cereale şi mărfuri se făceau în toate
cele 6 locaţii.

După anul 1918, în oraşele Arad şi Timişoara au funcţionat burse de mărfuri
şi efecte, după regimul juridic maghiar, iar la Cernăuţi funcţiona o bursă după
regimul juridic austriac. De asemenea, după unirea cu Basarabia, Legea din 1904 a
fost extinsă şi în această parte a ţării.

În 1929 se adoptă "Legea asupra burselor" cunoscută şi sub denumirea de
Legea Madgearu. Această lege reglementa unitar pe întreg teritoriul României
organizarea şi funcţionarea burselor. (Niţu, 2002, p. 298)

După 1929, singura bursă de efecte din România a rămas cea de la Bucureşti
care a devenit reprezentativă pe piaţa de capital, concentrând majoritatea
tranzacţiilor de acţiuni şi efecte şi atrăgând investitorii.

Dacă la început bursa a fost reprezentativă pieţei în general, purtând
denumirea de Bursă conform Legii de la 1881, apoi de Bursă de Comerţ conform
Legii din 1904, iar apoi Bursă de Mărfuri şi Bursă de Efecte Acţiuni şi Schimb
conform Legii din 1929, cu timpul şi-a creat cadrul instituţional de reprezentare a
pieţei de capital şi a pieţei de mărfuri distinct în ringuri diferite şi sub reglementări
specifice. (Niţu, 2002, p. 304)

3.4. Pieţele de capital secundare alternative
Apariţia şi dezvoltarea acestor pieţe alternative a avut loc în contextul în care

multe întreprinderi s-au confruntat cu probleme privind asigurarea finanţării şi nu
au avut acces la piaţa principală, bursa de valori, deoarece nu îndeplineau condiţiile
de cotare.

Un caz aparte îl constituie emitenţii care, deşi îndeplinesc condiţiile de
cotare, nu doresc acest lucru, preferând să activeze pe a doua piaţă.

Inexistenţa unor pieţe secundare alternative pentru cotarea/negocierea
valorilor mobiliare deja emise de societăţi ce nu îndeplinesc condiţiile pentru cotare
la bursa de valori ar duce la apariţia unor discriminări între marile întreprinderi şi
celelalte mai mici, poate la fel de performante, cărora le-ar fi închis accesul la
finanţarea externă prin mobilizarea resurselor de pe piaţa de capital. (Stoica, 2002, p.
88)

Finanţarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării
procesului de restructurare şi redresare economică a zonelor aflate în declin,
îndeosebi a oraşelor mici şi mijlocii, întrucât acestea creează locuri de muncă şi au
flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii de piaţă dinamice.
(Antonescu, 2013, p. 100)
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Autofinanţarea fiind insuficientă pentru dezvoltare, societăţile îşi
completează fondurile băneşti fie prin intermediul pieţei de capital, fie prin
intermediul pieţei bancare, sub forma creditelor bancare.

Comparativ, finanţarea prin piaţa de capital este mai ieftină faţă de
finanţarea bancară, în plus nefiind necesară îndeplinirea anumitor condiţii cum se
întâmplă în cazul împrumuturilor bancare şi fondurilor structurale.

4. Guvernanţa corporativă

Guvernanţa corporativă este generatoare de bogăţie, contribuind la
îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi facilitând accesul acestora la piaţa
de capital.

În România, guvernanţa corporatistă ca sistem de conducere este aplicat
doar în marile întreprinderi, de stat sau private, datorită lipsei de informare, a
pregătirii deficitare a anumitor manageri, precum şi a crizei economico-financiare.
(Cosneanu, Russu, Chiriţescu & Badea, 2013, p. 62)

Cea mai eficientă modalitate de implementare este bursa, prin impunerea
unor principii de guvernanţă emitenţilor, de natură să asigure transparenţa acestora
şi încrederea investitorilor şi a acţionarilor deja existenţi, şi pe cale de consecinţă să
atragă fonduri importante.

Piaţa de capital oferă transparenţă prin utilizarea de către emitenţii de
instrumente financiare a unor standarde de raportare financiară, transparenţă care
conduce la creşterea masei impozabile şi implicit a veniturilor fiscale.

Ineficienţa sistemelor de guvernanţă corporatistă se datorează cel mai adesea
unei concentrări a puterii în mâna managementului şi/sau salariaţilor, fără ca ceilalţi
actori de pe piaţă să poată avea influenţă şi fără ca pieţele de capital active să îşi
pună amprenta asupra evoluţiei acestora. Acest sistem de conducere nu mai poate fi
aplicat, în condiţiile în care se are în vedere performanţa şi eficacitatea pe termen
lung a întreprinderii. Este necesar un sistem de guvernanţă corporatistă care să
implice toţi factorii decizionali, precum şi toţi angajaţii. (Cosneanu et al., 2013, p.
63)

5. Concluzii

Pentru ca piaţa de capital să îndeplinească rolul de motor al dezvoltării şi
echilibrului economic, trebuie avute în vedere şi aspectele de mai jos.

Un aspect se referă la revizuirea sistemului de învăţământ prin introducerea
obligativităţii disciplinei "Pieţe de capital". Lipsa de educaţie financiară contribuie la
investirea economiilor şi a remitenţelor în domenii neproductive (comerţ), fiind
stimulat consumul pe seama importurilor şi nu investiţiile productive, surse ale
creşterii şi dezvoltării economice.
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De asemenea, reforma din domeniul pensiilor prin introducerea sistemului
privat de pensii nu poate avea succes în condiţiile în care fondurile private de pensii
nu vor avea multe opţiuni de investiţii pe piaţa de capital locală. Lipsa opţiunilor de
investiţii în cazul societăţilor de asigurări va conduce la limitarea investiţiilor, dar şi a
plăţilor pentru daune, mai ales în condiţiile în care infrastructura teritorială rutieră
este afectată iar unele zone prezintă risc seismic, de inundaţii sau de compromitere a
culturilor datorită secetei.

Creşterea economică implică investiţii importante care pot proveni din surse
diverse, una dintre acestea fiind piaţa de capital.

Majoritatea banilor intraţi pe pieţele de capital sunt atraşi de către ţările
dezvoltate, însă creşterea spectaculoasă a capitalizării la nivel mondial se datorează
exploziei burselor din ţările emergente. Explicaţia faptului că tot mai mulţi bani
străini sunt atraşi de bursele din ţările emergente constă în avantajele pe care
investiţiile pe o asemenea piaţă de capital le oferă. Beneficiile pentru investitorii
străini de portofoliu sunt în principal: randament al investiţiilor superior celor din
ţările dezvoltate; beneficiile diversificării riscului. Investiţia în pieţele în dezvoltare
reduce riscul portofoliului, iar diversificarea inter-ţări este mai eficientă decât
diversificarea inter-sectorială. (Tudor, 2008, p. 529)

Intrările de capital străin în ţările în curs de dezvoltare permit acestora
eficientizarea activităţii agenţilor economici autohtoni, şi pe cale de consecinţă
contribuie la dezvoltarea economiei în ansamblu.
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