
 

 

                                                         25 iulie 2019 

 

Către:  Domnul Eugen Teodorovici  

Ministru, Ministerul Finanţelor Publice 

 

Subiect: Promovarea pieței de capital din România la statul de piață emergentă   

 

Stimate domnule ministru, 

 
Ne adresăm dumneavoastră din partea Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) cu privire 
la subiectul promovării pieței de capital din România la statutul de piață emergentă.  
 
De-a lungul timpului, CDR a urmărit cu atenție clasificările instituțiilor de rating internaționale și 
a susținut prin intermediul grupului de lucru pentru servicii financiare aportul important pe care 
promovarea pieței de capital l-ar putea avea asupra economiei României.  
 
Vă transmitem o serie de argumente și o propunere concretă în anexa acestei scrisori, pe care 
vă invităm să le discutăm în cadrul unei întâlniri de lucru dedicate, în următoarele 2 săptămâni.  
 
Cu deosebită considerație,   
 
Ana BOBIRCĂ 
Lider Grup de Lucru SERVICII FINANCIARE 
Coaliția pentru Dezvoltarea României  

 
 
 
 
 
Persoana de contact: 
Sebastian Hubati, Raportor 
Grupul de lucru pentru Servicii Financiare 
Coaliția pentru Dezvoltarea României 
E-mail: sebastian.hubati@rbls.ro 
Tel: 0724 524 707 
 

 

 



 

 

Anexă 

În considerarea rolului pe care piaţa de capital l-ar putea avea în finanțarea companiilor locale 

și susținerea creșterii economice, vă supunem atenției obiectivul promovării României de la 

statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă, proces deja finalizat cu succes în cazul 

altor țări est-europene, respectiv Ungaria, Cehia şi Polonia. 

Această reclasificare într-o categorie superioară  ar permite repoziționarea pieței de capital și, 

implicit, a economiei românești  în regiune şi includerea între liderii din Europa Centrală şi de 

Est în ceea ce priveşte construcția unei economii moderne. Impactul direct al statutului de piaţă 

emergentă asupra economiei s-ar transpune şi într-o atenţie mai mare acordată de investitorii 

internaţionali. Spre exemplu, fondurile străine care investesc pe pieţele emergente sunt 

estimate la o valoare de approximativ 30 de ori mai mare faţă de fondurile care se 

concentrează pe pieţele de frontieră, aşa cum este România acum.  

Piaţa de capital din România a întreprins eforturi semnificative în ultimii 5 ani în vederea 

promovării sale la statutul de piaţă emergentă de către instituțiile specializate (FTSE Russell, 

MSCI, S&P Dow Jones Indices, Stoxx). Realizările în sfera criteriilor calitative, în termeni de 

accesibilitate la piață, infrastructură şi conectivitate au fost numeroase în aceasta perioadă, 

progresele fiind recunoscute de FTSE Russell şi MSCI în toate evaluările de țară din 2016 până în 

prezent. Totuşi, criteriul cel mai important, şi care nu poate fi îndeplinit decât cu implicarea şi 

sprijinul Guvernului României, prin Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Energiei, este 

nivelul lichidității pieţei. Întrucât în România nu există companii private de o asemenea 

dimensiune încât să poată satisface criteriul impus de MSCI, derularea unor oferte publice ale 

companiilor de stat este singura opțiune. 

Listarea la Bursă a Hidroelectrica este instrumentul unic şi excepțional pentru a atinge acest 

statut de piață emergentă pe termen scurt şi mediu, acordat de către MSCI. Dintre toate 

instituţiile de rating internaţionale, investitorii care urmăresc indicii calculaţi de MSCI au cele 

mai mari valori ale activelor în administrare.  

În eventualitatea demarării acestui proces de listare a Hidroelectrica, vă asigurăm că vom fi 

alături de instituțiile publice implicate pentru a susţine demersul şi a oferi expertiza noastră.  


