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Rezumat 

The papers first objective is to analyze the Romanian mutual fund parented and asset 

managed by banking groups. In order to evaluate their performance, first we present 

the asset management industry in Romania and highlight the important share market 

held by the asset management banking companies. Secondly, we emphasize the 

dimension of the asset management industry in Romania using several indicators 

grouped by type of asset allocation and by asset management banking companies, 

during 2007 to 2012. Following the analysis results, we conclude and promote future 

prospects for strengthening the further research. 

 

Keywords: mutual funds, banks, asset management, distribution, depository 

 

Clasificare JEL: G23, O16 

 

1. Introducere 

 

Fondurile de investiţii s-au extins rapid pe seama facilitării accesului micilor investitori pe 

piaţa de capital. Aceste alternative investiţionale au atras majoritatea investitorilor prin 

experiență și servicii profesionale care constau într-o mai bună informare a investitorilor, dar  

și prin asigurarea unei economii de timp. Treptat, accesul pe piaţa de capital, a fost asigurat şi 

prin suportul intermediarilor bancari, grupuri de consultanţă dar şi societăţi de investiţii. 

Băncile şi sectorul bancar este şi va ramâne un actor important al pieței financiare, 

deoarece acestea deţin o arie largă de distribuție de servicii financiare. În scopul de a menține 

cota lor pe piața financiară, concernele bancare şi-au adaptat serviciile și şi-au creat propriile 

companii de gestionare a activelor, care completează serviciile bancare. Drept urmare, 

industria europeană de administrare a activelor investiţionale a fost extinsă şi în rândul 

grupurilor de servicii financiare.Aceste grupuri sunt orientate fie înspre promovarea unui 

anumit tip de servicii financiare, sau pot fi construite ca un mix între companie de gestionare a 

activelor investiţionale, bănci dar şi companii de asigurare (EFAMA Report, 2012, p.12). Prin 

urmare, externalizarea activităților din industria fondurilor de investiţii a devenit o situaţie 

comună. 

Din punct de vedere organizatoric, lucrarea cuprinde o scurtă prezentare a rolului 

societăților de administrare a investițiilor, care se extinde ulterior înspre analiza pieţei 

europene a fondurilor de investiţii gestionate de societăţi bancare de administrare a 

investiţiilor, dar şi a pieţei româneşti.  

Considerăm că este important să se verifice semnificația implicării societăţilor bancare cu 

privire la distribuirea și promovarea acestor oportunități de investiții între toți investitorii, 

atâta timp cât, industria fondurilor mutuale românești cuprinde numai o cota de piaţă de 0,3% 

din PIB, iar atractivitatea acestei pieţe a atras un capital semnificativ in 2009, care a definit o 

creștere a activelor totale a fondurilor deschise de investiţii de aprox.2300%. 
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2. Rolul societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii 

 

Prin definiţie, o societate de administrare a activelor este o entitate care gestionează 

portofoliul fondurilor de investiţii în conformitate cu obiectivele stabilite în prospectul de 

emisiune. Această companie funcţionează şi-şi desfăşoară activitatea pe seama perceperii unei 

taxe sau comision de administrare care se deduce treptat, pe parcursul unui an, direct din 

activul total al portofoliului. 

În activitatea lor, societăţile bancare pot fi implicate în activitatea fondurilor de investiţii ca 

fiind: 

i. societăţi de administrare – beneficiind de un comision de management; 

ii. depozitar – ca depozitar băncile pot să păstreze în condiții de siguranță a fondurilor 

active, protejând astfel investitorii împotriva unor posibi administratori de fraudă. De 

asemenea, depozitarul operează ordine de intrare și de ieșire prin intermediul fondurilor. 

iii. distribuitor - de obicei, este afiliat cu societatea de administrare a activelor, şi operează 

direct pe contul investitorilor în scopul subscrierii sau răscumpărării unităţilor de fond.  

Ca intermediari de pe piața financiară, băncile au mai multe avantaje de pe ajustarea rolul 

de o societate de administrare a activelor, deoarece acestea promovează servicii financiare 

profesionale şi deţine cele mai mari canale de distribuţie pentru servicii financiare. Pentru 

piaţa fondurilor de investiții româneşti, băncile au consolidat încrederea investitorilor după 

anul 2000. Până astăzi, implicarea acestora pe piața fondurilor de investiții a fost menţinută în 

mod activ, în timp ce alte fonduri sunt evitate de către investitorii care preferă avantajele 

oferite de către fondurile administrate de SAI-urile bancare. 

 

3. Industria societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii din Europa 

 

Industria fondurilor de investitii din Europa este dominată de câţiva jucători mari, care 

concentrează mai mult de jumătate din societăţile de administrare a investiţiilor. În acest sens, 

statisticile EFAMA vin să argumenteze acest fapt, prin următoarele observaţii cheie 

evidenţiate în Raportul EFAMA pentru anul 2010 (2012, p.2): 

 Europa deţine a doua cea mai mare piaţă, la nivel global, în industria de administrare a 

activelor investiţionale, administrând 33% din totalul activelor administrate la nivel 

global de către SAI-uri; 

 Fondurile de investiţii gestionează 6,904 mld. EUR. Obligaţiunile şi acţiunile sunt 

titlurile cu alocarea cea mai semnificativă, deţinând 44% şi respectiv 31% din totalul 

portofoliilor administrate de către SAI-urile europene (pentru sfârşitul anului 2010); 

 Activitatea SAI-urilor joacă un rol important în finanţarea economiei Europei, susţinând 

astfel, creşterea economică. Pe seama datelor publicate de către Banca Centrală 

Europeană şi statisticile EFAMA, SAI-urile europene deţin 23% din totalul titlurilor 

obligatare emise în zona euro la sfârşitul anului 2010, şi circa 31% din totalul acţiunilor 

companiilor existente în zona euro; 

 Piaţa fondurilor de investiţii este puternic dominată de câteva state europene unde 

activitatea SAI-urilor este semnificativă. Spre exemplu, primele trei state, Marea 

Britanie, Franţa şi Germania, toate administrează circa 65% din totalul SAI-urilor la 

nivel european; 

 Investitorii instituţionali, care activează şi în numele multor altor mici investitori, 

reprezintă categoria cea mai importantă de clienţi ai industriei europene a fondurilor de 

investiţii administrate de către SAI-uri, reprezentând 69% din totalul SAI-urilor din 

Europa. Mai exact, companiile de asigurări şi fondurile de pensii sunt cele care deţin 

alocarea cea mai mare, reprezentând 42%, respectiv 27% din totalul investitorilor 

instituţionali. 
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În tabelul 1, se poate observa poziţia dominantă a câtorva state europene în raport cu 

numărul societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii. Astfel, observăm că exemplele 

particulare ale Franţei, Irlandei, Luxemburgului, Italiei și Germaniei, au devenit "acasă" 

pentru cel mai mare număr de companii de administrare a activelor, concentrând piaţa 

europoeană în jurul acestor patru ţări. 

Numărul mare de societăți de administrare a investițiilor care operează în Irlanda și 

Luxemburg reflectă rolul acestor două țări în distribuția transfrontalieră a OPCVM-urilor, 

fapt pentru care a impus apariţia unor noi cerinţe de reglementare (cazul intrării în vigoare a 

Directivelor UCITS IV conform cărora, fiecare fond sau grup de fonduri de investiţii trebuie 

să aibă o societate de administrare a investiţiilor în fiecare ţară unde aceste fonduri sunt 

plasate. Cu toate acestea, cazurile particulare ale Luxemburgului si Dublinului, nu au devenit 

centre de administrare a activelor, precum sunt Londra, Paris şi Frankfurt. Însă, într-adevăr, 

grupurile internaţionale de management al activelor fondurilor de investiţii ce operează cu 

majoritatea fondurilor de investiţii din Luxemburg sau Dublin, activează şi-şi desfăşoară 

activitatea prin intermediul unei delegaţii, prin care funcţiile efective de gestionare a 

investiţiilor sunt efectuate în centrele lor de gestionare a activelor (EFAMA Report, 2012, 

p.12). 

 

Country Number of Asset Managed Companies 

2010 2011 

Franţa 592 600 

Irlanda 388 431 

Luxemburg 357 361 

Germania 304 293 

Ungaria 35 35 

Cehia 23 21 

Norvegia 20 22 

România 20 21 

Danemarca 15 16 

Slovenia 13 11 

Tabel nr. 1  Numărul societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii din Europa 

în 2010 şi 2011 

Sursa: selecţie din Raportul anual al EFAMA pe anul 2012 

 

În  schimb, pentru cazul României, putem observa că deţine o cotă redusă din piaţa 

europeană de gestionare a activelor fondurilor de investiţii. Cu toate acestea, piaţa românească 

a SAI-urilor este comparabilă în numărul de SAI-uri cu piaţa din ţările nordice – Norvegia şi 

Danemarca, dar şi Slovenia. 

 

 

4. Fondurile deschise de investiţii administrate de consorţii bancare  

 

În ultimii ani, băncile şi-au extins gama de servicii, prin lansarea unor entități subsidiare 

care gestionează fonduri de investiții, așa-numitele societăților de  administrare a investițiilor 

financiare (abr. SAI). 

Dintre toate societățile de administrare a investițiilor, grupurile bancare reprezintă 

categoria dominantă de gestionare a activelor, controlând jumătate sau mai mult, din toate 

societățile de administrare a activelor din Ungaria, Germania, Portugalia, Grecia, Austria și 

Turcia. Un model particular este cazul pieţei fondurilor de investiţii din Marea Britanie. În 
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Marea Britanie, doar 18% din societăţile de administrare a activelor sunt deținute de grupuri 

bancare, în timp ce companiile de asigurare controlează 17% (EFAMA Report, 2012, p.13). 

 

 
Figura nr. 2 

Sursa: EFAMA Report, May 2012, p.14 

 

Începând cu 2005, pe fondul declarării economiei naţionale drept economie de piaţă 

funcţională, dar şi a aderării României la Uniunea Europeană, s-au conturat premisele 

stabilităţii şi atractivităţii economiei româneşti în rândul investitorilor. Mai mult, promovarea 

unor randamente ridicate ale fondurilor de investiţii comparativ cu dobânzile bancare, au 

generat interesul tot mai ridicat al investitorilor pentru aceste instrumente de plasament.  

Avantajele oferite (ex. experienţa în administrarea societăţilor de investiţii, canalele de 

distribuţie deţinute de către bănci), dar şi asocierea cu nume sonore din sistemul bancar 

românesc (ex. BCR, BRD, Raiffeisen, Banca Transilvania, OTP sau Bancpost) au reprezentat 

factori care au coroborat la acapararea unei ponderi importante a activelor industriei fondurilor 

mutuale naţionale, dar şi la creşterea încrederii investitorilor în aceste plasamente. Faptul că 

băncile au adus mai multă încredere fondurilor de investiţii se vede în evoluţia numărului de 

investitori după anul 2000. Până în 2007, când băncile au început să se implice mai activ pe 

piaţă, creşterea a fost foarte lentă, numărul investitorilor crescând de la 50.000 până la 80.000. 

Cu toate acestea, ca urmare a crizei majore care a deteriorat încrederea investitorilor, 

încrederea investitorilor a fost câștigata treptat (prima în 1994 - prăbușirea FMOA și a doua 

în 2000, cazul FNI și FNA, ambele administrate de SOV-Invest) (Radu I., Sava C., 2012). 

Oportunităţile oferite de economia României din ultimii ani nu au fost evitate de investitorii 

instuţionali. Astfel, băncile şi-au lărgit aria de produse şi servicii oferite clienţilor prin intrarea şi 

pe piaţa organismelor de plasament colectiv, lansând entităţi subsidiare acestora care să 

administreze fonduri de investiţii deschise, ca o alternativă la clasicele depozite bancare. 

 

5. Asset Management Companies parented by banking groups in Romania 

 

Astăzi, în România, sunt șapte grupuri bancare, care administrează activele celor mai multe 

fonduri de investiții cu sediul în România. Dintr-un total de 63 de fonduri mutuale, 46.21% 

dintre ele sunt gestionate de către societățile bancare de administrare a activelor. Ca urmare, 

putem considera că industria fondurilor de investiții din România este concentrată în rândul 

SAI-urilor cu origini în sistemul bancar (considerate de acum încolo SBAI), deoarece cele 7 

grupuri bancare cuprind o cotă de piaţă de 46.21%, dintr-un total de 31 de companii de 

278



administrare a investițiilor autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Tabel 3). 

 

SAI afiliate 

consorţiilor 

bancare 

Fonduri deschise de 

investiţii 

Fonduri 

închise  

Conturi 

individuale 

TOTAL 

ATN Cota (%)   ATN Cota (%) 

SAI Erste Asset 

Management 

4279,3 38,57% - 39,5 4318,8 23,54% 

SAI Raiffeisen 

Asset 

Management 

3556,8 32,06% 250,7 51,6 3859,1 21,04% 

SAI ING Asset 

Management 

1302 11,74% - - 1302 7,10% 

SAI BRD Asset 

Management 

978,8 8,82% - - 978,8 5,34% 

SAI BT Asset 

Management 

392,1 3,53% 58,4 1,5 452,0 2,46% 

SAI OTP Asset 

Management 

304,9 2,75% 9,8 0,9 315,6 1,72% 

SAI Carpatica 

Asset 

Management 

38 0,34% - - 38 0,21% 

Total Active 

administrate de 

SAI Bancare* 

10851,9 97,82% 318,9 

(69,84%) 

54 

(37,61%) 

11264,3 

 

61,40% 

TOTAL Active 

administrate de 

SAI in Romania 

11093,5 100% 456,6 143,6 18346,7* 100% 

Tabel nr. 3 Situaţia cotelor de piaţă pe anul 2013 a societăţilor de administrare a 

fondurilor de investiţii în România, calculată în raport cu valoarea activelor 

administrate (mil. RON) 

Sursa: prelucrarea proprie autorului după statisticile Asociaţiei Administratorilor de Fonduri 

din România (www.aaf.ro) 

 ATN reprezintă activele totale nete 

 *Până în 2010, şi Banca Bancpost a avut două fonduri active pe piaţa fondurilor de 

investiţii din România (Bancpost Plus – fond monetar, Bancpost Active – fond  diversificat) 

 

În tabelul 3, putem vedea că industria fondurilor mutuale din România este concentrată 

într-un procent de 61,40% din totalul activelor, în 7 societăți bancare de administrare a 

fondurilor de investiţii. Mai mult decât atât, cel puțin jumătate din activele totale din industrie 

sunt gestionate de 5 manageri de active afiliaţi băncilor. 

De fapt, această situație nu este o noutate pentru țările europene, deoarece integrarea 

economică europeană a dus la conturarea unei piețe unice care întocmai caută o concentrare 

în rândul primilor cinci manageri de active din fiecare țară - ca un indicator al nivelului de 

integrare financiară al industriei de gestionare a activelor din Europa (EFAMA Report, 2012, 

p.12) 

Analizând piaţa SAI-urilor în funcție de tipul de fonduri, observăm că acestea sunt mai 

mult orientate spre piaţa fondurilor deschise de investiţii, dar şi înspre investitorii individuali 

prin crearea de conturi individuale. În schimb, doar Raiffeisen Asset Management, BT Asset 

Management și OTP Asset Management şi-au diversificat serviciile lor în rândul fondurilor 

închise de investiţii. De asemenea, aceleași companii cât şi Erste Asset Management deţin în 

portofoliul lor şi conturi individuale, chiar dacă sumele alocate nu sunt semnificative. 

279



Şi mai semnificativă este cota activelor administrate de societăţile bancare de 97,82% din 

piaţa fondurilor de investiţii din România care demonstrează că băncile sunt controlul în 

distribuţia fondurilor mutuale din România. 

Deopotrivă, în raport cu tipologia alocării activelor, societățile bancare de administrare a 

investițiilor au ales cote aproape egale pe toate categoriile de fonduri, așa cum se poate vedea 

în tabelul 4. 

 

Tipul de fonduri în  

funcţie de alocarea activelor 

Număr fonduri 

administrate de  

SAI bancare 

Număr total de  

fonduri pe piaţa  

românească 

Cota deţinută  

de SAI bancare 

pe categ de fonduri 

 % 

FM 5 8 62,50 

FO 5 7 71,43 

FD 7 24 29,17 

FA 7 15 46,67 

aF 7 9 77,78 

Total 31 63 49,21 

Tabel nr. 4 Numărul fondurilor şi al cotelor de piaţă deţinute de SAI bancare în total 

fonduri existente pe piaţa Românească în trimestrul I al anului 2013 

Sursa: interpretarea proprie autorului după datele Kmarket.ro şi www.aaf.ro 

Notă: FM reprezintă fondurile monetare, FO – fonduri de obligaţiuni, FD – fonduri 

diversificate, FA – fonduri de acţiuni, aF – alte fonduri ; toate din categoria fondurilor 

deschise de investiţii (OPCVM) 

 

Cu toate că numărul de fonduri este distribuit aproape egal pe toate cele 5 categorii de  

fonduri mutuale, observăm că în timpul 2013Q1, societățile bancare de administrare a 

investițiilor sunt active pe piaţa în urmatoarea structură: cu 71,43% din fondurile de 

obligaţiuni, cu 62,50% din fondurile de piață monetară, cu 46,67% din fondurile de capital și 

cu 29,17% din fondurile diversificate. 

În tabelul 5, se evidenţiază faptul că BCR-ERSTE Asset Management îşi atribuie o cotă de 

14,29% din fondurile mutuale administrate de SAI-urile bancare din România, fiind urmat 

îndeaproape de Raiffeisen Asset Management, cu o pondere de 12,70%. Pentru cazul BCR 

Asset Management, atribuirea unei ponderi majore în rândul fondurilor administrate este 

datorată în mare parte de existenţa unui istoric datând din 2003, fiind printre primele societăţi 

de administrare a fondurilor de investiţii.  

 

Denumire SAI afiliat consorţiilor bancare  Număr de fonduri Cota de piaţă % 

SAI BRD Asset Management 6 9,52 

SAI OTP Asset Management 4 6,35 

SAI Carpatica Asset Management 3 4,76 

SAI Raiffeisen Asset Management 8 12,70 

SAI BCR Asset Management 9 14,29 

SAI BT Asset Management 5 7,94 

SAI ING Asset Management 2 3,17 

Tabel nr. 5. Distribuţia numărului de fonduri şi cota de piaţă deţinută de SAI-urile 

bancare active pe piaţa românească a fondurilor deschise de investiţii, în România în 

trimestrul I 2013 

Sursa: prelucrarea proprie autorului după Kmarket.ro şi datele AAF 
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În schimb, pentru cazul ING Asset Management, ambele fonduri aflate în administrarea sa, 

au fost fondate în decursul anul 2012 reprezintă un caz particular pentru România – acestea 

fiind gestionare în România prin intermediul unor distribuitori naţionali de capital străin. 

O prezentare detaliată a fondurilor mutuale administrate de grupurile bancare româneşti 

poate fi consultată în tabelul 6. 

 

AuBM Mutual Funds Name Mutual Funds Type 

SAI BRD SG Asset 

Management 

Simfonia 1 

BRD Obligaţiuni 

BRD Diverso Europa Regional 

BRD Acţiuni Europa Regional 

BRD Euro Fond* 

Index Europa 

FM 

FO 

FD 

FD 

aF 

FA 

SAI OTP Asset Management OTP Comodis RO 

OTP Balansis RO 

OTP Avantis RO 

OTP Euro Bond* 

FM 

FD 

FA 

aF 

SAI Carpatica Asset 

Management 

Carpatica Stock 

Carpatica Global 

Carpatica Obligaţiuni 

FD 

FD 

FO 

SAI Raiffeisen Asset 

Management  

Raiffeisen Benefit 

Raiffeisen România Acţiuni 

Raiffeisen Confort 

Raiffeisen Monetar 

Raiffeisen Prosper 

Raiffeisen Euro Plus* 

Raiffeisen Confort 2 

Raiffeisen RON Flex 

FD 

FA 

aF 

FM 

FA 

aF 

aF 

FM 

SAI BCR/Erste Asset 

Management 

BCR Clasic 

BCR Dinamic 

BCR Expert 

BCR Europa Conservator 

BCR Europa Avansat 

BCR Europa Mixt 

BCR Monetar 

BCR Obligaţiuni 

Erste Monetar 

 

FD 

FA 

 

FA 

 

 

FO 

FM 

SAI BT Asset Management BT Clasic 

BT Maxim 

BT Index 

BT Obligaţiuni 

BT Index ATX* 

FD 

FA 

FA 

FO 

aF 

SAI ING Asset Management ING Obligaţiuni** 

ING Equity** 

FO 

FA 

*fonduri denominate în EUR 

**fonduri străine distribuite în România şi administrate local, conform datelor AAF 

martie 2013 

Tabel nr. 6 Situaţia fondurilor deschise de investiţii administrate de SAI bancare în 

România la sfârşitul anului 2012 şi trim. I 2013 

Sursa: www.kmarket.ro , www.raiffeisenfonduri.ro, http://www.erste-am.ro/ro/, www.aaf.ro  
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6. Concluzii finale 

 

Activitatea societăţilor bancare de administrare a investiţiilor (SBAI) a devenit foarte 

importantă în România, deoarece gestionează jumătate sau mai mult de jumătate din piaţa 

fondurilor mutuale. În concluzie, putem spune că am observat că această piaţă  se 

concentrează în jurul sectorului bancar care printr-un grup mic de bănci (7 din 42) gestionează 

majoritatea (adică 97,82%) activelor fondurilor mutuale din România. Cu alte cuvinte, am 

putea spune că activitatea sectorului bancar domină piaţa fondurilor mutuale, iar dinamica 

acestuia ar putea direct afecta industria fondurilor mutuale. Prin urmare, este important să se 

verifice în mod constant volatilitatea sectorului bancar, care ar putea influenţa semnificativ 

industria fondurilor mutuale. 

Cu speranţa că această cercetare a captat atenţia, acest subiect poate fi aprofundat şi înspre 

analiza performanţelor acestor fonduri cu scopul de a testa dacă aceste fonduri au o 

performanță mai bună decât piaţa sau faţă de alte alternative investiţionale. 
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