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Rezumat. Scopul lucrării este de a releva politica de credit 
comercial adoptată de întreprinderile româneşti şi influenţa acesteia 
asupra nivelului de lichiditate, analizat prin indicatori în mărime 
absolută – trezoreria netă – şi prin indicatori în mărime relativă – rata 
lichidităţii imediate. Au fost selectate 50 de firme listate la Bursa de 
Valori Bucureşti, fiind luate în considerare situaţiile financiare anuale 
aferente perioadei 2006-2008. Este unul dintre puţinele studii care îşi 
propune să analizeze longitudinal politica de credit comercial adoptată 
de firmele româneşti. Studiul relevă că termenul mediu de plată a 
datoriilor către furnizori este superior termenului mediu de recuperare a 
creanţelor clienţi, însă politica de credit comercial nu exercită o 
influenţă semnificativă asupra lichidităţii întreprinderilor analizate. 
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Introducere 

Ca orice revoluţie, şi cea din contabilitate se justifică prin idei. 
Contabilitatea este artă şi tehnică, şi ştiinţă, şi limbaj, fiind o tehnică alimentată 
nu numai de cunoştinţele trecute, generate de practică, ci şi de rezultatele 
furnizate de cercetare. Lăsând formulele hibride la o parte, este greu să se 
susţină cu argumente de netăgăduit că materia pe care o slujim, contabilitatea, 
este o ştiinţă, adevărul fiind că, în acest domeniu, se operează în proporţii 
aproape egale cu obiectivitatea şi subiectivitatea.  

După Babel, suntem cu toţii „încuiaţi” în limbaj, în propriile construcţii 
despre realitate. Dacă ar exista un limbaj universal al contabilităţii, cu norme, 
concepte şi practici unice pentru toate ţările, înţelegerea ar fi instantanee, 
spontană. Însă, deocamdată această idee nu s-a materializat. Încercările 
continuă... 

Contabilitatea, precum Ianus, are două feţe: una teoretică, ştiinţifică şi alta 
operativă. Dacă în plan teoretic nu s-a ajuns încă la armonizarea conceptuală, în 
practică procesul decizional necesită acelaşi suport informaţional indiferent de 
spaţiul în care se desfăşoară afacerea.  

În condiţiile actualei crize economico-financiare multe firme sunt tentate 
să folosească banii furnizorilor pentru a se finanţa. În această perioadă de 
recesiune globală şi de incertitudini, problemele de lichiditate se acutizează, 
reconsiderarea politicii de credit comercial de către managerii financiari 
constituind o direcţie de acţiune, o gură de oxigen.  

Complexitatea evenimentelor ne împiedică totuşi să considerăm că o 
politică comercială eficientă ar constitui răspunsul unic în faţa tuturor 
problemelor. Nu există o reţetă universal valabilă. Fiecare firmă trebuie să îşi 
calculeze costurile pentru a vedea care dintre scenarii i se potriveşte.  

Impactul politicii comerciale asupra procesului decizional 

Pentru finanţarea activităţii de exploatare şi de investiţii, firmele au fie 
posibilitatea de a contracta un credit bancar, fie opţiunea de a apela la partenerii 
comerciali pentru a obţine o amânare a plăţii. În perioade de constrângere 
monetară, instituţiile financiare evită să acorde împrumuturi firmelor mici, 
obligându-le pe acestea să se împrumute mai mult de la propriii furnizori 
(Gama, Mateus, 2010, pp. 26-45). Petersen şi Rajan (1995, pp. 3-37) susţin 
aceeaşi idee prin rezultatele studiilor empirice realizate în domeniu. În plus, 
Buckart şi Ellingsen (2004, pp. 569-590) afirmă că bunurile sunt mai dificil de 
redirecţionat decât numerarul, furnizorii putând depăşi mai uşor o perioadă de 
hazard monetar decât băncile. 
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Firmele care se află în relaţii bune cu băncile folosesc creditul comercial 
doar ca pe un substitut al finanţării, în timp ce firmele restricţionate de costul 
prea mare al unui împrumut bancar utilizează creditul comercial atât ca 
substitut, cât şi ca o alternativă complementară creditului bancar, dar în 
perioade de timp diferite (Alphonse et al., 2006).  

Apariţia creditului comercial se justifică prin faptul că furnizorii au înţeles 
că firmele care nu au acces la finanţare din partea instituţiilor de credit nu le vor 
putea deveni clienţi (Nadiri, 1969, pp. 408-423). O politică de credit comercial 
eficientă stimulează vânzările, reprezentând o strategie de diminuare a 
stocurilor firmei, fără a se apela la reduceri de preţ (Emery, 1984, pp. 271-285).  

Alte studii de specialitate menţionează un aspect relevant al creditului 
comercial, şi anume  rolul de certificat de garanţie al produsului atunci când o 
firmă nu are o reputaţie consolidată pe piaţă, din moment ce clienţii au 
posibilitatea să observe calitatea produselor înainte ca acestea să fie plătite 
(Saito, Bandeira, 2010, pp. 242-259). 

O informaţie de calitate este premisa unei decizii de calitate. Dar de la 
informaţia contabilă, care este prin vocaţia ei constatativă, până la decizie, 
există un pas obligatoriu – analiza financiară (Niculescu, 2005, p. 29). 

Acordarea creditului comercial poate fi privită ca o problemă de alocare 
(investire) a capitalului, iar extinderea acestuia constituie o investiţie care se 
concretizează în creşterea profiturilor rezultată din mărimea vânzărilor. 
Furnizorii care au acces la sursele de finanţare de pe pieţele financiare pot 
deveni surse de creditare pentru clienţii lor prin vânzarea în rate a mărfurilor 
(Schwartz, 1974, pp. 643-657, Emery, 1984, pp. 271-285, Rodriguez-
Rodriguez, 2008, p. 152).  

Importanţa întreprinderii ca verigă a economiei contemporane explică, 
desigur, interesul pe care-l au pentru funcţionarea şi „sănătatea” sa financiară 
diverşii ei parteneri economici şi sociali (Colasse, 2009, p. 29).  

Din punct de vedere contabil, acordarea unui credit comercial echivalează 
cu o creanţă comercială pentru întreprindere, în timp ce primirea unui credit 
comercial implică o datorie comercială către furnizor. Gestiunea creditelor 
comerciale are drept obiective creşterea eficienţei capitalurilor imobilizate în 
creanţe comerciale şi maximizarea datoriilor comerciale, atât ca mărime, cât şi 
ca termene de rambursare, astfel încât să fie asigurat succesul competitiv al 
întreprinderii (Mironiuc, 2009, p. 184). 

În acelaşi timp, creditul poate fi considerat un împrumut destinat 
finanţării ciclului de exploatare, al cărui cost este suportat de vânzător. 
Obligaţia de plată se materializează în efectele de comerţ: cambie şi bilet la 
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ordin. Experienţa practică evidenţiază că instrumentul de plată cel mai des 
utilizat este biletul la ordin, deşi efectele financiare şi juridice sunt în mare parte 
identice cu cele ale cambiei.  

Vânzările pe credit au drept consecinţă imediată amânarea încasărilor şi 
apariţia unui debit specific sub forma soldului contului clienţi. Cu alte cuvinte, 
creditul comercial reprezintă o investiţie realizată de furnizor în ultima fază a 
ciclului de exploatare, care permite clienţilor să facă achiziţii chiar şi în lipsa 
temporară a resurselor financiare necesare. Clienţii dispun de un termen de 
plată amânat din partea furnizorilor, având posibilitatea ca în acest interval de 
timp să analizeze caracteristicile achiziţiilor din punct de vedere calitativ şi al 
conformităţii acestora cu specificaţiile formulate în contractul de achiziţii, iar în 
caz de neconformitate să solicite furnizorilor revizuirea preţului de vânzare sau 
suspendarea plăţii şi substituirea achiziţiilor (Mironiuc, 2009, p. 185). Riscul de 
lichiditate asumat de furnizori este pus în contrapartidă cu posibilitatea de 
creştere a cifrei de afaceri şi a gradului de competitivitate. 

Lipsa de lichiditate poate fi determinată fie de factori exogeni – avem în 
vedere particularităţile mediului de afaceri în care firma îşi desfăşoară 
activitatea, fie de factori endogeni, care ţin de caracteristicile politicilor de 
credit comercial adoptate de către management (Zheng,  Shen, 2008, p. 477). 

 Politica de credit comercial are un efect de bumerang asupra deciziilor 
investiţionale. Managerul caută mereu acea structură financiară optimă, adică 
acea compoziţie a capitalurilor care permite întreprinderii, cu cel mai mic cost 
şi cu risc minim, să-şi maximizeze rentabilitatea sau preţul acţiunilor. Creditul 
comercial acordat creşte riscul de lichiditate, însă asigură competitivitatea 
firmei, menţinerea şi extinderea portofoliului de clienţi, un rulaj rapid al 
produselor. Totuşi, pe termen lung, efectuarea de investiţii asigură continuitatea 
activităţii întreprinderii, adaptarea flexibilă la modificările din ramura de 
activitate, reducerea riscurilor prin diversificarea activităţii. 

Există o expresie veche care spune: „lichiditatea, lichiditate zămisleşte”, 
însemnând simplu că, odată ce unii oameni vor începe să facă comerţ, alţi 
oameni li se vor alătura. De aici derivă ipoteza conform căreia schimburile 
comerciale de succes vor asigura un nivel de lichiditate semnificativ 
partenerilor implicaţi. Lichiditatea este o iluzie, fiind mereu prezentă atunci 
când nu ai nevoie de ea, dar rareori prezentă atunci când ai nevoie de ea 
(Mainelli, 2008, p. 215). „La urma urmei, totul se reduce la cât de repede se 
«învârt banii» într-o anumită perioadă de timp şi asta nu este o caracteristică a 
distribuţiei de tehnică de calcul, ci face parte din abecedarul oricărei afaceri” 
(Bucur, 2009).  
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Caracteristicile politicii de credit comercial pe plan mondial şi european  

Politica de credit comercial este influenţată de mediul de afaceri şi cultura 
ţării în care întreprinderile îşi desfăşoară activitatea. În cele ce urmează vom 
prezenta succint particularităţile creditului comercial în Germania, China, India, 
Japonia, Marea Britanie şi Rusia. 

 
Germania  
Problema întârzierilor la plată nu se pune cu adevărat în această ţară 

pentru că Germania este „cultural” un bun platnic. În ciuda unei degradări a 
ciclului economic din ultimii ani, relaţiile comerciale se caracterizeză prin 
celebra „punctualitate” nemţească. 

Clienţii au interesul de a-şi achita imediat datoriile comerciale pentru a 
beneficia de reducerile acordate de către furnizori (aceştia acordă discount-uri 
de 2-3% pentru plata imediată). Pe de altă parte, mijloacele de plată folosite în 
Germania favorizează rapiditatea: se utilizează, în special, viramentul bancar, 
datele bancare ale întreprinderilor figurând pe documentele emise de către 
acestea. Furnizorii obţin frecvent permisiunea clienţilor lor de a debita conturile 
acestora. Întârzieri la plată se înregistreză în sectorul public, conform unui 
studiu realizat de Intrum Justitia, termenul mediu de plată fiind, în 2005, de 48 
de zile, în creştere faţă de 2004.   

 
China 
Problematic pentru societăţile chineze este accesul la finanţare şi la  

credit. În contextul unei  creşteri puternice, întreprinderile din China nu dispun 
de suficient numerar. Prin urmare, furnizorii acordă facilităţi de creditare 
clienţilor lor.  

În general, termenul de plată a datoriilor comerciale este de 60-90 zile (în 
mod excepţional 180 de zile). Depăşirea termenelor de plată este frecventă în 
mediul de afaceri chinez, întârzieri de 1-3 ani fiind uzuale. Principalele motive 
ale întârzierilor la plată sunt reprezentate de dificultăţile financiare, problemele 
de gestiune, litigiile comerciale şi, mai îngrijorător, frauda.  

Sectorul textil prezintă un risc mult mai mare în ceea ce priveşte 
problemele de plată decât celelalte industrii. De asemenea, întreprinderile mici 
prezintă un risc mai mare de nonplată/de plată întârziată decât firmele mari. 

Firmele cele mai expuse la risc sunt societăţile care vând produse 
destinate investiţiilor (utilaje), întârzierile la plată punând în pericol însăşi 
dezvoltarea acestora. 
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India 
Societăţile indiene preferă  utilizarea, ori de câte ori este posibil, a plăţilor 

în numerar,  acordarea de credite comerciale nefiind o practică frecventă a 
mediului de afaceri indian. Pentru tranzacţiile importante se practică plata în 
avans a 10-15% din valoarea tranzacţiei, pentru diferenţă folosindu-se plata în 
rate. Companiile utilizează frecvent scrisoarea de credit, garanţiile bancare 
sau „hundi” (formă tradiţională de plată la termen), plata prin cec fiind rareori 
folosită. Întârzierile la plată nu sunt menţionate de către firmele indiene 
ca factor principal de frânare a dezvoltării lor, acestea fiind afectate, în special, 
de infrastructura precară, rigiditatea pieţei muncii şi lipsa reglementărilor în 
domeniul investiţiilor. Multe companii străine se plâng însă de faptul că 
întreprinderile indiene îşi achită cu mare întârziere datoriile comerciale. 

 
Japonia 
Centrul de cercetare Japan Finance Corporation for Small and Medium 

Enterprise a evaluat durata medie a termenelor de recuperare a creanţelor clienţi 
la 60 de zile pentru marile întreprinderi (cu un capital social mai mare de 6,6 
milioane de euro) şi la 1,7 luni pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu un 
capital social cuprins între 66.500 şi 665.000 euro). 

 
Marea Britanie 
Potrivit unui studiu realizat de firma Experian, în 2005, termenul mediu 

de plată a datoriilor comerciale era de 60 de zile. La şapte ani după promulgarea 
legii „Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998”, care ar fi trebuit 
să accelereze ritmul de încasare a datoriilor comerciale, companii britanice îşi 
achită, în medie, datoriile către furnizori într-un termen mai mare cu două zile 
faţă de perioada anterioară apariţiei legii cu privire la termenele de plată a 
datoriilor comerciale. Studiul Experian, bazat pe obiceiurile de plată a 633 
firme, a arătat că societăţile mari îşi achită furnizorii în aproximativ 80,6 zile, în 
timp ce întreprinderile mici beneficiază de credite comerciale de 59,2 zile, iar 
cele de dimensiune medie de un credit comercial de 60,2 de zile.  

În martie 1996 toate ministerele britanice au semnat codul cu privire la 
plata imediată, CBI Prompt Payment Code, elaborat de „Confederation of 
British Industry”.  Administraţia britanică se angaja astfel să respecte codul, 
indicând în rapoartele anuale politica adoptată în materie de plată a facturilor. În 
1998 „CBI Prompt Payment Code” a fost înlocuit de „Better Payment Practice 
Code”, care cuprinde prevederi în domeniul plăţii datoriilor comerciale atât 
pentru sectorul public, cât şi pentru cel privat. Conform acestui cod, termenul 
mediu de plată a facturilor emise de furnizori este de 30 de zile. 
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Rusia 
Termenul mediu de plată a datoriilor către furnizori este de 90 de zile, 

întârzierile la plată fiind cuprinse între 30 şi 45 de zile. În industria 
farmaceutică, firmele îşi achită furnizorii în 180 de zile, în timp ce firmele din 
industria electronică îşi plătesc datoriile comerciale în 30 de zile, iar firmele din 
metalurgie şi cele din industria agroalimentară în 60 de zile. Marile 
întreprinderi ruseşti impun condiţiile de plată, cerând termene de plată lungi 
(100-120 de zile), în timp ce firmele mici sunt obligate să-şi achite datoriile 
comerciale în maximum 30 de zile. Nu există reglementări în ceea ce priveşte 
decontarea datoriilor comerciale, însă se practică plata în avans a achiziţiilor 
efectuate, mai ales în cazul în care clientul este nou. 

Tribunalele ruseşti au aplicat sancţiuni furnizorilor care au calculat 
penalităţi abuzive clienţilor lor pentru neplata la scadenţă a creditelor 
comerciale acordate (în general, se aplică penalităţi de 0,1 % din valoarea 
facturii pentru fiecare zi de întârziere).  

În anul 2005, în Europa, termenul mediu de recuperare a creanţelor a fost 
de 59 de zile. În Norvegia, Finlanda şi Estonia firmele şi-au recuperat creanţele 
în mai puţin de o lună, la polul opus aflându-se Spania şi Portugalia, cu un 
termen mediu de recuperare care a depăşit 80 de zile.  

Întârzierile la plată se constată în ţările din Europa începând cu anul 2000, 
în special în cazul întreprinderilor mijlocii şi mari, acestea înregistrând un 
număr tot mai redus al clienţilor ce plătesc imediat mărfurile achiziţionate (8% 
în cazul întreprinderilor mijlocii, respectiv 15% în cazul întreprinderilor mari) şi 
o creştere a întârzierilor mai mari de 15 zile (între 2% şi 6%). 

Politica de credit comercial a întreprinderilor din România 

Scopul lucrării este de a identifica politica de credit comercial adoptată de 
întreprinderile româneşti şi influenţa acesteia asupra nivelului de lichiditate. 
Pentru atingerea acestui scop, am plecat de la studierea literaturii de 
specialitate, am calculat indicatorii politicii de credit comercial şi o serie de 
indicatori ai lichidităţii, iar pentru descrierea eşantionului, am determinat 
indicatorii tendinţei centrale, ai dispersiei şi ai formei distribuţiei variabilelor 
analizate. În urma cercetării efectuate dorim să obţinem date cu privire la 
politica de credite comerciale a întreprinderilor din România, pe care să le 
comparăm cu datele privind politica de credite comerciale a întreprinderilor din 
Franţa. 
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Metodologia cercetării 

În demersul întreprins am studiat un eşantion format din 50 de firme, 
listate la Bursa de Valori Bucureşti, secţiunile BVB şi RASDAQ, făcând parte 
din următoarele ramuri de activitate: comerţ, industrie, construcţii, agricultură, 
transporturi şi depozitare.  

În alegerea ramurilor de activitate, am avut în vedere structura 
investiţiilor din România, şi anume: comerţ – 34,4%, industrie – 33,7%, 
construcţii – 16,9%, agricultură – 4,5%, transporturi şi depozitare – 8,5%. Am 
analizat indicatorii politicii de credit comercial (termenul mediu de recuperare a 
creanţelor clienţi şi termenul mediu de plată a datoriilor către furnizori), precum 
şi rata lichidităţii imediate, determinând influenţa creditului-client, respectiv a 
creditului-furnizor asupra echilibrului financiar. Perioada de analiză avută în 
vedere este 2006-2008. 

Prin analiza descriptivă, ce permite înţelegerea tendinţei datelor, am 
determinat caracteristicile eşantionului, iar prin analiza de corelaţie şi regresie 
am identificat influenţa exercitată de către decalajul dintre termenul de plată a 
datoriilor către furnizori şi termenul de recuperare a creanţelor clienţi (DTpf-Trc) 
– definit ca fiind perioada în care firma beneficiază sau acordă credit comercial 
egal cu diferenţa dintre termenul mediu de plată a datoriilor comerciale şi 
termenul mediu de recuperare a creanţelor-clienţi – asupra ratei lichidităţii 
imediate.  

Rezultatele cercetării 

Output-urile din SPSS relevă că, în medie, în anul 2006, firmele analizate 
au înregistrat o rată a lichidităţii imediate de 2,04, o trezorerie netă negativă de 
–7.448.143,5 lei şi o durată a ciclului monetar de 120 de zile. Diferenţa între 
termenul mediu de plată a datoriilor către furnizori şi cel de recuperare a 
creanţelor de la clienţi este negativă, firmele fiind constrânse să plătească 
datoriile comerciale, în medie, cu 49 de zile înainte de termenul de încasare a 
creditelor comerciale acordate.   

Valoarea medie a ratei de lichiditate imediate este supraunitară, ceea ce 
înseamnă că întreprinderile au capacitatea de a-şi acoperi în totalitate datoriile 
curente pe seama activelor de trezorerie. Eventualele resurse lichide în exces 
pot fi folosite pentru acordarea de credite comerciale clienţilor. Valoarea 
negativă a trezoreriei nete (TN), corelată cu valoarea ratei lichidităţii imediate, 
arată că întreprinderile analizate au achitat un procent semnificativ din datoriile 
curente. 



Studiu explorator privind politica de credit comercial a întreprinderilor româneşti 
 

23 

În anul următor se observă o reducere a ratei lichidităţii imediate 
(indicatorul atinge valoarea de 1,5) şi a trezoreriei nete (valoare medie 
înregistrată: –8.344.505,3 lei), în timp ce decalajul dintre termenul de plată a 
datoriilor către furnizori şi termenul de recuperare a creanţelor clienţi (DTpf-Trc) 
creşte, în medie, cu 25 de zile. Durata ciclului monetar sporeşte, în medie, cu 39 
de zile.  

În anul de debut al crizei economico-financiare, firmele exercită presiuni 
asupra propriilor clienţi, recuperându-şi creanţele într-o perioadă relativ egală 
cu cea de plată a datoriilor către furnizori, valoarea medie, în mărime absolută, 
a decalajului dintre termenul de plată a datoriilor către furnizori şi termenul de 
recuperare a creanţelor clienţi (DTpf-Trc) fiind egală cu 4.  

Pe fondul lipsei de lichidităţi se diminuează semnificativ valoarea medie a 
trezoreriei nete calculate la nivelul eşantionului. Cu toate acestea, firmele îşi pot 
achita în întregime datoriile curente pe seama activelor de trezorerie, rata 
lichidităţii imediate rămânând supraunitară (1,24). 

Prezentarea sintetică a indicatorilor tendinţei centrale este redată în 
graficele Box-Plot de mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Graficele BOX-PLOT pentru indicatorii rata lichidităţii imediate,  
trezoreria netă şi decalajul dintre termenul de plată a datoriilor către furnizori  

şi termenul de recuperare a creanţelor clienţi în 2008 
 
Se poate observa că există numeroase valori extreme ale decalajului dintre 

termenul de plată a datoriilor către furnizori şi termenul de recuperare a 
creanţelor clienţi (DTpf-Trc), ceea ce indică lipsa omogenităţii practicilor firmelor 
analizate în ceea ce priveşte politica de credit comercial. Există diferenţe 
semnificative şi din punct de vedere al lichidităţii întreprinderilor analizate, fapt 
explicat de caracteristicile specifice fiecărei ramuri de activitate: comerţ, 
construcţii, industrie, agricultură şi transporturi şi depozitare.  
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    Indicatorii formei – asimetria şi boltirea – sunt evidenţiaţi în figura 2. 

  

 
 
Figura 2. SKEWNESS şi KURTOSIS pentru indicatorii rata lichidităţii imediate,  

trezoreria netă şi DTpf-Trc în 2008 
 
În ceea ce priveşte rata lichidităţii imediate, avem o distribuţie asimetrică 

la dreapta, ceilalţi doi indicatori urmând distribuţii asimetrice la stânga. Se 
observă o concentrare a valorilor ratei lichidităţii imediate în intervalul (0;2), 43 
de firme din eşantionul analizat regăsindu-se în acest interval. În anul 2008, 
48% din firmele analizate îşi recuperează creanţele de la clienţi într-un timp mai 
scurt decât scadenţa datoriilor comerciale, iar 52% dintre întreprinderi sunt 
nevoite să achite datoriile către furnizori într-o perioadă inferioară celei de 
încasare a creditelor comerciale acordate clienţilor. Forma graficelor, din punct 
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de vedere al boltirii, este leptocurtică, sugerând o concentrare a valorilor celor 
trei indicatori în jurul mediei. 

În ciuda aşteptărilor, testele statistice nu au relevat existenţa unei corelaţii 
între politica de credit comercial adoptată de firmele analizate şi nivelul 
lichidităţii acestora, calculat prin intermediul trezoreriei nete, al ratei de 
lichiditate imediate şi al ratei de lichiditate reduse. 

Prezentăm, cu titlu de exemplu, diagrama Scatterplot care evidenţiază 
rezultatele analizei de regresie efectuate pentru variabila dependentă rata lichi-
dităţii imediate şi variabila independentă decalajul dintre termenul de plată a 
datoriilor către furnizori şi termenul de recuperare a creanţelor clienţi (DTpf-Trc). 

 

 
 

Figura 3. Diagrama Scatterplot –2008 
 
Conform output-ului din SPSS, la nivelul eşantionului analizat, în anul 

2008, decalajul dintre termenul de plată a datoriilor către furnizori şi termenul 
de recuperare a creanţelor clienţi (DTpf-Trc), calculat ca fiind diferenţa dintre 
termenul mediu de plată a datoriilor comerciale şi termenul mediu de recuperare 
a creanţelor-clienţi, nu exercită o influenţă semnificativă asupra ratei lichidităţii 
imediate. 

Testând toate modelele de regresie posibile, rezultă cu certitudine, 
conform figurii 4, că la nivelul eşantionului analizat nu există legături între rata 
lichidităţii imediate şi decalajul dintre termenul de plată a datoriilor către 
furnizori şi termenul de recuperare a creanţelor clienţi, valorile coeficientului de 
determinaţie (R2) fiind mai mici sau egale cu 0,003.  
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Figura 4.  Simularea modelelor de corelaţie şi regresie  
între rata lichidităţii imediate şi Dtpf_trc 

 
Direcţiile viitoare de cercetare se pot axa pe analiza întreprinderilor mici, 

în cazul cărora este posibil ca politica de credit comercial practicată să 
reprezinte factorul principal de influenţă a lichidităţii.   

În demersul întreprins am analizat şi influenţa duratei ciclului monetar 
asupra trezoreriei nete, rezultatele fiind sintetizate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Corelaţia între trezoreria netă şi durata netă în zile  
a ciclului monetar la nivelul anului 2008 

Indicatori statistici/ 
Ramura de activitate Construcţii Industrie Comerţ Agricultură Transporturi şi 

depozitare 
Coeficientul de 
determinaţie R2 

0,515 0,139 0,01 0,048 0,046 

Sig 0,019 0,289 0,78 0,545 0,552 
Sursa: prelucrare a autorilor. 
 
În ceea ce priveşte corelaţia dintre durata ciclului monetar şi trezoreria 

netă în anul 2008, aceasta poate fi măsurată cu ajutorul coeficientului de 
determinaţie (R2), indicator statistic care arată intensitatea legăturii dintre cele 
două variabile luate în considerare.  
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La nivelul ramurii de activitate construcţii, valoarea coeficientului de 
determinaţie (R2) este egală cu 0,515, ceea ce înseamnă că factorul de regresie 
explică 51,5% din variaţia trezoreriei nete. 

Pentru celelalte ramuri de activitate, coeficientul de determinaţie, R2, are 
valori nesemnificative, ceea ce înseamnă că factorul de regresie nu explică 
variaţia trezoreriei nete. 

În tabelul 2 am prezentat o sinteză a rezultatelor obţinute în urma 
studiului întreprins. 

 
Tabelul 2 

Sinteza indicatorilor de lichiditate şi a indicatorilor politicii de credit comercial aferenţi 
anului 2008 la nivelul eşantioanelor analizate 

Ramura de 
activitate/Indicator Construcţii Industrie Comerţ Agricultură Transport/ 

depozitare 
Trezoreria netă -6.707.367 -59.685.680 2.381.648 -5.180.376 3.203.636 
Fond de rulment net 40.001.411 -19.070.513 15.469.558 1.193.132 4.671.122 
Necesar de fond de 
rulment 

46.619.778 40.615.167 13.087.910 6.373.508 1.467.486 

Rata lichidităţii imediate 0,29 0,42 1,25 2.43 1,83 
Termenul de recuperare 
a creanţelor clienţi 

157 101 74 81 59 

Termenul de plată a 
datoriilor către furnizori 

47 79 151 109 66 

Sursa: prelucrare a autorilor. 
 

Politica de credit comercial a întreprinderilor din România versus politica de 
credit comercial a întreprinderilor din Franţa 

Având în vedere similitudinile între sistemul contabil românesc şi cel 
francez, considerăm oportună analiza politicii de credit comercial a 
întreprinderilor din Franţa, cu atât mai mult cu cât în Franţa creditul furnizor 
deţine un loc foarte important în finanţarea întreprinderilor: datoriile financiare 
reprezintă doar 11% din bilanţ, în timp ce datoriile nefinanciare deţin 50% din 
bilanţ. Creditul-client reprezintă între 15-20% din bilanţul întreprinderilor 
franceze. 

Creditul comercial constituie principala sursă de finanţare a trezoreriei 
întreprinderilor franceze, valoarea lui fiind de patru ori mai mare decât valoarea 
creditelor bancare pe termen scurt acordate firmelor de către instituţiile 
financiare. 

Din primăvara anului 2008, întreprinderile franceze au fost afectate atât 
de criza economică de pe plan mondial, cât şi de restricţiile de finanţare. Primul 
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factor ce a afectat întreprinderile franceze a fost lipsa de profitabilitate, urmată 
de o îndatorare puternică sau o nevoie de fond de rulment ridicată. O parte din 
restricţiile de finanţare bancară s-au răsfrânt asupra creditului-furnizor.  

Termenele de plată a furnizorilor, precum şi întârzierile la plată variază în 
funcţie de sectorul de activitate al întreprinderilor. Creditul furnizor este de 44 
de zile în domeniul serviciilor şi de 65 de zile în construcţii. Sectoarele în care 
se înregistrează cea mai mică întârziere la plata datoriilor către furnizori (în 
medie 13 zile) sunt industria şi construcţiile. 

Prezintă importanţă pentru studiul politicii de credit comercial structura 
creanţelor neîncasate. Se observă că în perioada 2005-2007 s-a redus ponderea 
creanţelor neîncasate într-o perioadă mai mare de 180 de zile, în timp ce 
creanţele neîncasate într-un termen mai mic de 180 de zile au înregistrat o 
evoluţie ascendentă. 
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Sursa: Banque de France – Fiben, date actualizate în septembrie 2009. 

 
Figura 5. Structura creanţelor neîncasate de întreprinderile franceze  

în perioada 2005-2007 
 
În 2008, firmele din România au înregistrat un termen mediu de 

recuperare a creanţelor clienţi cuprins în intervalul (61;128) zile şi un termen 
mediu de plată a datoriilor către furnizori  cuprins în intervalul (64;117) zile, 
evoluţia termenului de recuperare a creanţelor clienţi şi a termenului de plată a 
datoriilor către furnizori în perioada analizată fiind sintetizată în figura 6:  
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Figura 6. Evoluţia termenului de recuperare a creanţelor clienţi şi a termenului de plată  

a datoriilor  către furnizori în perioada analizată 
 

În ceea ce priveşte indicatorii politicii de credit comercial, termenul 
mediu de recuperare a creanţelor clienţi, respectiv termenul mediu de plată a 
datorii către furnizori, pe ramuri de activitate, la nivelul anului 2008, am obţinut 
următoarele valori, prezentate în figura 7: 
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Figura 7. Termenul de recuperare a creanţelor clienţi şi termenul de plată a datoriilor 

 către furnizori în anul 2008 la nivelul ramurilor analizate  
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La nivelul anului 2008, firmele franceze înregistrează un termen mediu de 
încasare a creanţelor clienţi de 53,8 de zile şi un termen  mediu de plată a 
datoriilor către furnizori de 60,6 zile.  

 
Tabelul 3 

Termenul de încasare a creanţelor clienţi şi termenul de plată a datoriilor  
către furnizori, Franţa, 2007-2008 

Tipul 
întreprinderii 

Întreprindere 
cu 1-19 
angajaţi 

Întreprindere 
cu 20-249 
angajaţi 

Întreprindere 
cu 250-499 

angajaţi 

Întreprindere 
cu mai mult 

de 500 
angajaţi 

Media la 
nivelul 
întregii 

economii 
Termenul de încasare a creanţelor clienţi 
2007                         52,5                      63,4                      66,2                 64,3                        56,2 
2008                         50,3                      61,1                      62,6                 60,6                        53,8 
Termenul de plată a datoriilor către furnizori 
2007                         63,0                      67,6                      73,2                 74,9                        64,7 
2008                         59,2                      63,2                      67,1                 70,0                        60,6 

Sursa: Banque de France – Fiben, date actualizate în septembrie 2009. 
 
După cum se observă din datele prezentate în tabelul de mai sus, nu există 

diferenţe semnificative în ceea ce priveşte politica de credit comercial a 
întreprinderilor din Franţa, diferenţiate în funcţie de numărul de angajaţi. O 
analiză a politicii de credit comercial a întreprinderilor româneşti, grupate în 
funcţie de numărul de angajaţi, poate face obiectul unui alt studiu de cercetare. 
Cu toate aceste, se observă că în toate cazurile termenele de decontare a 
datoriilor comerciale ale întreprinderilor franceze sunt inferioare termenelor 
practicate de întreprinderile româneşti.  

În raport cu situaţia de la începutul anilor ‘90, întreprinderile mari din 
Franţa au devenit independente de finanţarea prin creditul comercial, 
beneficiind de mai bune condiţii de încasare a creanţelor-clienţi, în timp ce 
perioada creditului comercial primit de la furnizori s-a diminuat cu doar patru 
zile. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, termenul de plată a datoriilor către 
furnizori a crescut într-o dinamică superioară diminuării termenului de încasare 
a creanţelor clienţi, crescând astfel nevoile de finanţare ale acestora. Evoluţia 
creditelor comerciale acordate şi primite de întreprinderile franceze este 
prezentată în figura 8: 
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Sursa: Banque de France – Fiben, date actualizate în septembrie 2009. 
 

Figura 8. Termenul de încasare a creanţelor clienţi şi termenul de plată a datoriilor 
 către furnizori 
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Concluzii 

Având în vedere contextul economic actual şi practica din mediul de 
afaceri românesc, am  considerat că un studiu cu privire la impactul politicii de 
credit comercial asupra lichidităţii unei întreprinderi va avea un aport 
informaţional în domeniul financiar-contabil. 

Concluziile desprinse în urma cercetării efectuate sunt: 
 Nivelul lichidităţii întreprinderilor analizate nu este influenţat 

semnificativ de politica de credit comercial adoptată. 
 Există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte valorile medii ale 

indicatorilor economico-financiari: trezoreria netă, termenul de 
recuperare a creanţelor comerciale şi termenul de plată a datoriilor 
către furnizori între cele cinci ramuri de activitate: industrie, 
construcţii, agricultură, comerţ, transport şi depozitare. 

 Politica de credit comercial diferă în funcţie de mediul de afaceri şi 
cultura ţării în care întreprinderile îşi desfăşoară activitatea: ţările din 
nord acordă credite comerciale pe termen de maximum o lună, în timp 
ce în ţările din sudul Europei creditele comerciale se decontează într-
un interval ce depăşeşte 50 de zile.  

 La nivelul României, termenul mediu de recuperare a creanţelor clienţi 
se află în intervalul (64; 117) zile, iar termenul de plată a datoriilor 
către furnizori este cuprins în intervalul (61; 128) zile. 

 Politica de credit comercial este influenţată şi de dimensiunea 
întreprinderii: întreprinderile mari impun clienţilor lor termene de plată 
a datoriilor comerciale reduse, în timp ce firmele mici sunt obligate să 
accepte condiţiile de plată impuse. 

 Ramura de activitate a întreprinderii îşi pune amprenta asupra 
termenului mediu de plată a datoriilor comerciale, respectiv asupra 
termenului mediu de încasare a creanţelor clienţi. Astfel, în anul 2008, 
firmele din comerţ şi-au achitat datoriile către furnizori în 151 de zile, 
în timp ce firmele din construcţii şi-au plătit furnizorii în 47 de zile. În 
ceea ce priveşte termenul de recuperare a creanţelor de la clienţi, 
firmele din construcţii înregistrează valoarea maximă: 157 de zile, în 
timp ce firmele din transport/depozitare îşi încasează creanţele 
comerciale în termenul cel mai scurt: 59 de zile. 

În urma demersului întreprins putem concluziona că, la nivelul 
eşantionului analizat, politica de credit comercial nu exercită o influenţă 
semnificativă asupra lichidităţii întreprinderii. În cazul firmelor cotate la Bursă, 
nivelul lichidităţii depinde în mare măsură de echivalentele de trezorerie şi 
politica de finanţare adoptată. 
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Direcţiile viitoare de cercetare ar trebui să se centreze pe conceperea unui 
model de regresie multiplă, care să includă în analiză şi indicatorii politicii de 
stocaj. Gestiunea optimă a stocurilor, corelată cu o politică de credit comercial 
eficientă reprezintă premisa asigurării unui nivel de lichiditate confortabil. 

Analiza economico-financiară este o sursă deosebit de importantă de 
informaţii ce caracterizează situaţia firmelor, fundamentând decizii la nivel 
micro şi macroeconomic. Considerăm oportună îmbinarea analizei economice 
cu statistica, întrucât aceasta permite atât identificarea relaţiilor între variabile, 
cât şi prognozarea evoluţiei indicatorilor. 
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