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Abstract 

Creșterea importanței investițiilor alternative în țările emergente impune o reanalizarea 

a soluțiilor de implementare eficientă și fructificarea noilor sinergii oferite de integrarea 

de noi instrumente, parteneriate de coinvestiții sau solutii de expansiune prin retail. 

Interesul actual al investitorilor, orientat spre obtinerea de randamente superioare pe 

termen lung va contribui la acoperirea gap- urilor de finanțare și la stimularea ofertelor 

publice IPO, cu impact sinergic asupra capacitații de dezvoltare a pietii de capital din 

România. 

Investițiile alternative prin fondurile din Romania deși limitate ca număr și abia recent 

autorizate (2017-2019), au dovedit profesionalism, încredere și au demonstrat 

capabilități reale de fructificare a avantajelor la nivelul performantelor și controlului 

riscurilor. Societatile de investitii financiare (SIF) au dovedit că managerii din Romania 

pot oferi performanțe interesante prin flexibilitate si adaptabilitate la condițiile de piață, 

respectând totodata cadrul legislativ actual. Acestora li se adauga pe rând administratorii 

fondurilor de investitii, care în prezent se autorizeaza prin AFIA.  

Aceste progrese ar putea beneficia în continuare și de suportul guvernamental 

(susținerea pieței de capital, suportul culturii investițiilor alternative, susținerea 

accelerării proceselor de reglementare specifice MIFID-2, a parteneriatelor public- 

private PPP și a proceselor de instituționalizare și retailizare). 

Fondurile de investiții alternative pot oferi noi repere de dezvoltare a pieții de capital și 

trecerea la noul statut de piață emergentă. Aceasta va avea implicații imediate și în 

economia reală prin eficientizarea finanțării proiectelor, posibilitatea accesării buffere-lor 

de lichiditate și chiar crearea de mecanisme de stabilizare automată naturală a unor 

segmente a piețelor financiare. Noile fonduri pot contribui decisiv la atragerea 

investitorilor străini, la rafinarea soluțiilor prin piețe și a practicilor operaționale în 

condiții de control activ al riscului.  
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