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Rezumat. Lucrarea de faţă urmăreşte caracterizarea pieţei 

capitalurilor de risc şi identificarea factorilor cu impact asupra activităţii 
investiţionale a capitalurilor de risc în România în perioada 2000-2010. În 
vederea aprecierii intensităţii de manifestare a diferiţilor factori asupra 
ofertei şi cererii de capitaluri de risc folosim în modelul econometric 
variabile macroeconomice testate în literatură. Considerăm, însă, că 
aducem contribuţii prin prisma abordării pentru care optăm, în funcţie de 
particularităţile ce caracterizează piaţa capitalurilor de risc în România şi 
factorilor cu impact fiind, în acelaşi timp, suport în aprecierea tipurilor de 
decizii de adoptat prin politica guvernamentală în planul formării unei 
pieţe autentice şi impulsionării inovării. Rezultatele noastre indică faptul 
că intensitatea totală a cercetării-dezvoltării este determinantul principal 
al capitalurilor investite în această perioadă în cele două segmente (pentru 
stadiile incipiente şi de expansiune). Incidenţă semnificativă, preponderent 
asupra ofertei, prezintă, de asemenea, rata reală a dobânzii pe termen 
lung, în timp ce capitalizarea bursieră, rata marginală efectivă de impozit 
pe profit, inflaţia anuală sau rata şomajului nu manifestă impact asupra 
dimensiunii capitalurilor de risc investite. Recomandările noastre în planul 
formării şi dezvoltării pieţei capitalurilor de risc vizează, cu prioritate, 
consolidarea cererii de resurse, respectiv impulsionarea inovării 
întreprinderilor şi, totodată, crearea condiţiilor pentru manifestarea 
ofertei în stadiile seed şi start-up, precum şi compatibilizarea nevoii de 
resurse cu normele prudenţiale prin adaptarea reglementărilor 
investitorilor instituţionali. 
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1. Introducere 
 
Începând cu lucrările cercetătorilor Jaffee şi Russell (1976) şi Stiglitz şi 

Weiss (1981), argumentele în favoarea existenţei imperfecţiunilor pe piaţa 
financiară ce antrenează dificultatea întreprinderilor de a obţine resurse externe de 
finanţare în completarea celor interne, reprezentând principala constrângere în 
deciziile de investiţii, au căpătat o atenţie deosebită în literatură. Firmele implicate 
în inovarea tehnologică pot fi cele mai afectate de imperfecţiunile pieţei financiare 
caracteristice inclusiv finanţării bancare (Carpenter, Petersen, 2002). În general, 
băncile nu dispun de competenţe pentru evaluarea ex-ante şi monitorizarea ex-post 
a proiectelor de investiţii elaborate de întreprinderile inovatoare. Deşi, în principiu, 
selecţia adversă sau hazardul moral pot fi atenuate prin oferirea de garanţii 
creditorilor (Berger, Udell, 1998), proporţiile semnificative ale activelor intangibile 
din total active constituite de întreprinderile cu sciento-intensitate ridicată reduc 
accesul acestora la finanţarea bancară. Accesul redus la resursele externe 
(„tradiţionale”) de finanţare limitează creşterea şi ameninţă supravieţuirea firmelor 
inovatoare. Capitalurile de risc sunt, în general, considerate cele mai adecvate 
resurse de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii ce inovează tehnologic. 
Firmele de plasament furnizează nu numai resursele pentru finanţarea proiectelor, 
dar şi experienţă în activitatea de cercetare şi difuzare a inovaţiilor, contribuind la 
conturarea strategiei de afaceri a firmei. 

În studiul de faţă aducem contribuţii în planul caracterizării pieţei 
capitalurilor de risc şi factorilor cu impact asupra investiţiilor efectuate în România. 
Din această ultimă perspectivă, introducem determinanţi macroeconomici 
identificaţi în literatură. Cu toate acestea, există puţine studii dedicate identificării 
factorilor cu impact asupra capitalurilor de risc în Europa şi, în special, în statele 
din estul Europei, în care piaţa aferentă este încă una în formare. Studiile empirice 
existente în literatură procedează la testarea incidenţei diferiţilor factori pe 
exemplul unor state OCDE (Jeng, Wells, 1998, Romain, van Pottelsberghe, 2004, 
Clarysse et al., 2009) sau al grupurilor de state din UE (Cherif, Gazar, 2011, Kelly, 
2010) eterogene prin prisma dezvoltării pieţelor şi caracteristicilor instituţionale. 
Considerăm că o abordare nuanţată, în funcţie de particularităţile pieţei capitalurilor 
de risc, conduce la o mai bună înţelegere privind incidenţa şi intensitatea de 
manifestare a diferiţilor factori, reprezentând un suport util în aprecierea deciziilor 
de adoptat prin politica guvernamentală pentru atragerea de resurse de finanţare 
necesare întreprinderilor inovatoare. În principiu, măsurile pot fi adoptate atât în 
planul cererii, cât şi în cel al ofertei, pornind de la factorii ce afectează aceste două 
mărimi. Oferta este determinată de capacitatea şi disponibilitatea investitorilor de a 
furniza resurse fondurilor care, la rândul lor, pot fi plasate la nivelul întreprinderilor 
ce inovează de către firmele specializate, iar cererea este reprezentată de 
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întreprinderile inovatoare aflate în nevoie de resurse de finanţare. În mod obiectiv, 
investiţiile sunt atrase de statele ce dispun de pieţe de capital dezvoltate, ce oferă 
inclusiv facilităţi fiscale investitorilor. Pe de altă parte, pentru stimularea cererii 
sunt practicate facilităţi fiscale pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi 
implementarea, pe un plan mai larg, de măsuri de creare a unui mediu inovator. 

În lucrarea de faţă, secţiunea 2 este alocată rolului capitalurilor de risc în 
economie şi evoluţiilor cantitative şi calitative ale pieţei din România. 
Revederea principalelor contribuţii existente în literatură privind identificarea 
determinanţilor capitalurilor de risc investite este alocată în secţiunea 3. Pornind 
de la aceasta, în secţiunea 4, construim ipoteze asupra mecanismelor de 
manifestare a incidenţei diferiţilor factori cu impact potenţial asupra investiţiilor 
în România şi identificăm indicatori pe care îi încorporăm în analiza 
econometrică în vederea evidenţierii acelora cu incidenţa cea mai mare, ultima 
secţiune fiind destinată concluziilor şi implicaţiilor politice.  

 
2. Rolul capitalurilor de risc şi evoluţia pieţei în România 
 
Dezbaterile în planul inovării tehnologice din mediul privat nu pot face 

abstracţie de posibilităţile de finanţare a întreprinderilor. În principiu, firmele 
pot utiliza capitalurile proprii, de împrumut sau o combinaţie de resurse de 
finanţare. Noţiunea „capital de risc” (risk capital sau venture capital) poate fi 
folosită într-un sens larg, pentru a include toate tipurile de capitaluri ce sunt 
investite în proiecte cu risc ridicat, inclusiv din resursele antreprenorilor. 
Insuficienţa resurselor de care dispune antreprenorul pentru acoperirea 
necesarului de finanţat al proiectelor implică atragerea de resurse externe, cele 
proprii fiind mai adecvate potrivit riscurilor inovaţionale asumate de diferiţii 
investitori. Acest sens mai restrâns al capitalurilor de risc este invocat cel mai 
adesea de cercetători sau practicieni, cu referire la resursele proprii externe de 
finanţare a întreprinderilor, încorporând investiţiile efectuate de către 
persoanele fizice (business angels) prin plasarea veniturilor personale sau de 
firme specializate (venture capitalists) ce realizează plasamentele resurselor 
puse la dispoziţie de diferiţii investitori individuali sau intermediari financiari în 
întreprinderi ce inovează. Capitalurile de risc ce sunt rezultatul intermedierii 
financiare (venture capital) „se referă la investirea de resurse proprii efectuate 
pentru înfiinţarea, dezvoltarea incipientă şi expansiunea unei afaceri” (EVCA, 
2011, p. 7). În funcţie de stadiul de dezvoltare a întreprinderii, capitalurile de 
risc sunt destinate investiţiilor în stadiile incipiente (seed şi start-up) şi de 
expansiune, excluzând operaţiunile buyout ce implică alocarea de resurse 
financiare în vederea achiziţionării, restructurări, eficientizării şi ulterior 
revânzării întreprinderilor.  
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Capitalul seed corespunde finanţării cercetării, evaluării şi dezvoltării 
conceptelor, urmărindu-se aprecierea fezabilităţi tehnice, potenţialului de piaţă 
şi viabilităţii economice a proiectelor, iar capitalul start-up este utilizat pentru 
finanţarea elaborării produselor, inclusiv prototipuri, pentru cercetarea iniţială 
de piaţă şi înfiinţării formale a organizaţiei. La rândul lor, capitalurile de 
expansiune pot fi utilizate pentru finanţarea creşterii capacităţilor de producţie, 
dezvoltarea produselor, inclusiv pentru sporirea capitalului de lucru. 

Deşi prezintă tendinţa de concentrare în anumite arii geografice aflate în 
proximitatea universităţilor şi facilităţilor de cercetare, orizontul geografic al 
firmelor de plasament este, însă, mai larg decât cel caracteristic business angels, 
având în vedere că o mare parte a planurilor de afaceri prezentate sunt respinse. 
Fiind aflaţi în contact permanent cu inovarea tehnologică în sectoarele în care 
operează, specialiştii din cadrul firmelor de plasament dispun de metode de 
identificare a oportunităţilor de investiţii cu potenţial de obţinere a unei rate 
înalte de rentabilitate, oferă suport prin monitorizarea şi rolul activ în strategia 
de dezvoltare a firmelor în care investesc în planul activităţilor de cercetare, de 
elaborare a produselor şi comercializare a inovaţiilor. Frecvent, asemenea 
oportunităţi de investiţii se regăsesc în sectoarele cu tehnologii avansate. 

Fondurile constituite oferă oportunităţi investitorilor pentru plasarea 
capitalurilor în sectoarele inovatoare aflate în creştere din economie şi de 
diversificare a riscurilor. În acelaşi context, piaţa capitalurilor de risc asigură 
legătura întreprinderilor inovatoare, aflate în nevoie de finanţare, cu sursele de 
capitaluri. Centrul procesului capitalurilor de risc constă în legătura între 
investitori şi întreprinderile în care investesc. Teoria economică subliniază 
asimetria informaţională existentă pe piaţa financiară ce afectează posibilitatea 
finanţării micilor întreprinderi, în special a celor din industriile high-tech, 
fundamentată pe dificultăţile investitorilor de evaluare a întreprinderilor. 
Intermediarii financiari specializaţi, cum sunt firmele de plasament al 
capitalurilor de risc, adresează aceste probleme prin evaluarea profesionistă a 
întreprinderilor înainte de furnizarea capitalurilor, iar monitorizarea ulterioară a 
acestora permite atenuarea conflictelor de agent între antreprenor şi investitor, 
conducând la îmbunătăţirea eficienţei (Cornelli, Yosha, 2003, Hellmann, 1998).  

Kortum şi Lerner (2000) au arătat în studiul lor la nivel industrial că în 
SUA finanţarea din capitalurile de risc prezintă un impact puternic pozitiv 
asupra inovării; în medie, un dolar capitaluri de risc conduce la o creştere a 
invenţiilor brevetate de până la patru ori faţă de un dolar cheltuieli de cercetare-
dezvoltare (CD) alocat de întreprinderi. Difuzarea tehnologiilor în economie 
antrenează, mai departe, creşterea productivităţii şi randamentelor economico-
sociale. Gottschalk et al. (2007) compară caracteristicile firmelor germane ce au 
obţinut resurse financiare de la investitori privaţi, inclusiv firme de plasament al 
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capitalurilor de risc cu cele aferente firmelor ce nu au beneficiat de astfel de 
resurse. Rezultatele obţinute atestă că primele au înregistrat rate de creştere mai 
înalte, au alocat resurse sporite în activităţile CD, au fost mai inovatoare şi au 
difuzat inovaţii. Achleitner şi Klöckner (2005) arată că rata medie de creştere a 
ocupării forţei de muncă este mai mare, în medie, la nivelul firmelor ce au 
beneficiat de finanţarea din capitaluri de risc.  

Capitalurile de risc au atras o deosebită atenţie în practica şi literatura de 
specialitate prin prisma impactului pozitiv pe care îl prezintă asupra firmelor cu 
potenţial înalt de creştere, cum sunt cele ce inovează în domeniul noilor 
tehnologii, fiind asociate cu sporirea vânzărilor rezultate din activitatea de 
inovare, de dezvoltare a industrială şi ocupare a forţei de muncă. Cele mai 
multe organisme guvernamentale recunosc importanţa mobilizării şi plasării 
resurselor destinate activităţilor cu risc ridicat, ca factori ce antrenează crearea 
întreprinderilor inovatoare şi dezvoltarea durabilă admiţându-se, în mod 
obiectiv, că accesul acestora la finanţarea proiectelor inovaţionale este hotărâtor 
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, pentru obţinerea de rezultate şi 
capacitatea de a fi comercializate. 

În pofida incidenţei pozitive în economie, dimensiunea pieţei capitalurilor 
de risc, inclusiv private equity, variază considerabil în timp în spaţiul european. 
În ultimii zece ani, colectarea totală a fondurilor (private equity) a înregistrat o 
evoluţie ciclică, cunoscând un nivel maxim de 112,3 miliarde euro în 2006 şi un 
minim de 16 miliarde euro în 2009 pe fondul crizei economice severe, 
recăpătând un trend crescător în anul 2010, la 20 miliarde euro. În aceeaşi 
perioadă, investiţiile anuale medii au reprezentat 40 miliarde euro, cu cea mai 
mare creştere în anul 2007, de 72,2 miliarde euro, urmată de un declin în 
intervalul 2008-2009 şi, respectiv, de o creştere în 2010 la 42,6 miliarde euro 
(EVCA, 2011). Ca urmare, investiţiile private equity aferente mediei celor 27 
state au sporit de la 0,2% din produsul intern brut în 2009 la 0,3% în 2010. 
Capitalurile de risc investite în stadiile incipiente au deţinut proporţia cea mai 
redusă la nivelul celor 27 state membre. Astfel, în anul 2010 acestea au 
reprezentat 8,8% din total investiţii (private equity), faţă de 20,3% alocate 
pentru stadiile de dezvoltare şi 70,9% pentru operaţiunile buyout. Din total 
investiţii realizate la nivelul Uniunii Europene în anul 2010, 44,71% au fost 
realizate în Marea Britanie, 13,74% în Franţa, 9,72% în Germania şi restul în 
celelalte state membre (calcule efectuate folosind datele EVCA, 2011). 

Privită în ansamblu, activitatea investiţională în statele din centrul şi estul 
Europei (CEE) a prezentat un trend similar celorlalte state din UE, însă 
dimensiunea investiţiilor a fost mult mai redusă, reprezentând sub 3% din 
investiţiile totale efectuate în UE. În fapt, industria capitalurilor de risc în 
această regiune este una tânără, cunoscând o dezvoltare continuă de la formare 
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şi până în prezent. Ca şi în anii precedenţi, activitatea investiţională în această 
regiune în anul 2010 a fost concentrată în state precum Polonia, România, 
Republica Cehă şi Ungaria. În figura 1, arătăm că dimensiunile capitalurile de 
risc în stadiile incipiente au fost cele mai reduse, caracteristică ce s-a menţinut 
de la formarea pieţei şi până în prezent.   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: EVCA (2011). 
 

Figura 1. Dimensiunea capitalurilor de risc investite în ţările CEE, anul 2010 (mii euro) 
 

Concentrarea capitalurilor de risc preponderent către dezvoltarea 
întreprinderilor şi în operaţiunile buyout este caracteristică şi pieţei din 
România în intervalul 2000-2010 (figura 2). Investiţiile în stadiile incipiente au 
fost sporadice şi menţinute la un nivel cuprins între 0-15% din total capitaluri 
de risc (15% fiind înregistrat în anul 2002).  

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: baza de date Eurostat.                        
 

Figura 2. Evoluţia investiţiilor totale (private equity) în România, 2000-2010 (mil. euro) 
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Surse: EVCA (2011); BVK (2007-2009). 
 

Figura 3. Evoluţia capitalurilor de risc în România, 2006-2010 (mii euro) 
 
Chiar dacă proporţia lor este dominantă, evoluţia neregulată şi caracterul 

volatil se menţine şi în cadrul investiţiilor de expansiune şi buyout. Investiţiile 
orientate preponderent în stadiile de expansiune şi operaţiunile de buyout 
demonstrează obţinerea de randamente mai atractive pentru investitori la un risc 
mai scăzut în aceste stadii decât în cele incipiente (seed şi start-up) din cadrul 
micilor întreprinderi. Putem admite că acestea din urmă au fost afectate 
nefavorabil de lipsa resurselor de finanţare a inovării, ca urmare a absenţei 
segmentului (vizibil) de piaţă a investitorilor individuali (business angels) şi 
capitalurilor de risc alocate de firmele de plasament. 

În ansamblu, investiţiile au fost concentrate în România preponderent în 
sectoarele ştiinţelor vieţii în care s-au efectuat, în anul 2010, 49,8% din total 
investiţii, comunicaţii - 14,9%, bunuri de consum – 13,6%, industria energetică 
şi protecţia mediului – 9,7% etc. Sectoarele high-tech au înregistrat investiţii 
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pentru care deţinem date detaliate, acestea au reprezentat 5,6% din total 
investiţii în anul 2009, 56,60% în anul 2006 şi 0% în ceilalţi ani – sursa datelor 
EVCA, 2011; BVK, 2007-2009).     

Dimensiunile fondurilor colectate şi dezinvestiţiilor au prezentat, de 
asemenea, mari oscilaţii (figura 3), reflectând fragilitatea pieţei private equity în 
România. Această caracteristică este cu atât mai evidentă cu cât fondurile 
colectate, de exemplu, în intervalul 2006-2010 provin, peste 90%, de la agenţii 
guvernamentale europene (externe), în timp ce fondurile de pensii, societăţile 
de asigurări şi băncile sunt investitori care lipsesc din aria furnizorilor de 
capitaluri în ultimi anii, fiind inclusiv consecinţa cadrului reglementativ 
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insuficient adaptat pentru efectuarea de plasamente cu risc ridicat. 
Dezinvestirea capitalurilor, la rândul său, s-a realizat preponderent prin 
operaţiuni de vânzare a părţilor sociale ale întreprinderilor către investitori 
strategici şi nu prin ofertă publică – forma considerată de succes (prin prisma 
randamentelor realizabile) pentru deblocarea capitalurilor, obţinerea câştigurilor 
din plasamente şi reinvestirea lor (OCDE, 2006, p. 96).    

 
3. Revederea literaturii privind identificarea factorilor cu impact  

 asupra capitalurilor de risc 
 
Deşi puţine la număr, studiile efectuate până în prezent s-au axat fie pe 

cererea şi oferta de capitaluri de risc din perspectiva firmelor de plasament 
pentru identificarea determinanţilor activităţilor de investiţii ale acestora, fie 
luându-se în considerare numai oferta pentru înţelegerea factorilor ce determină 
investitorii instituţionali (limited partners) să efectueze plasamente. 

 Gompers şi Lenter (1998) au examinat determinanţii colectării de 
fonduri în industria capitalurilor de risc în SUA în intervalul 1972-1994, 
reflectând că cererea de resurse joacă un rol dominant, alături de rata de impozit 
asupra creşterii cursului bursier al acţiunilor. În acelaşi context, creşterea 
economică, mărimea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi performanţele 
înregistrate de întreprinderi, reflectate prin indicatori, prezintă incidenţă asupra 
ofertei de capitaluri de risc. 

                Jeng şi Wells (2000) analizează determinanţii capitalurilor de risc 
pe exemplul a 21 de state OCDE în intervalul 1986-1995. Se utilizează variabile 
dependente capitalurile de risc (în stadii incipiente şi expansiune), în stadii 
incipiente considerate separat şi dimensiunea fondurilor noi colectate. 
Rezultatele obţinute atestă că diferitele tipuri de investiţii sunt afectate în mod 
diferenţiat de factorii consideraţi. Astfel, în timp ce investiţiile în stadiile de 
expansiune sunt sensibile la mărimea ofertelor publice primare de acţiuni, cele 
efectuate în stadiile incipiente sunt insensibile la mecanismele de exit, dar 
asupra cărora prezintă impact variabilele asociate rigidităţii pieţei muncii care, 
la rândul lor, nu afectează investiţiile de expansiune. Rata de creştere a 
produsului intern brut şi capitalizarea pieţei bursiere sunt variabile ce nu 
prezintă impact semnificativ asupra capitalurilor de risc în modelul Jeng-Wells. 

În modelul de echilibru considerat, Romain şi van Pottelsberghe (2004) 
testează rata de creştere a produsului intern brut (GDP), variabilele de reflectare 
a oportunităţilor tehnologice (utilizând indicatori precum rata de creştere a 
cheltuielilor CD private, stocul de capital CD din mediul privat şi numărul de 
invenţii brevetate), mediului antreprenorial (rata de impozit pe profit, indicele 
activităţii antreprenoriale şi indicele rigidităţii pe piaţa forţei de muncă) şi rata 
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dobânzii, prin prisma impactului acestora atât asupra cererii, cât şi ofertei de 
capitaluri de risc. Din studiul empiric efectuat prin utilizarea datelor de tip panel 
din 16 state OCDE în perioada 1990-2000, autorii observă că sporirea 
produsului global şi ratei dobânzii pe termen lung şi scurt prezintă un impact 
pozitiv asupra intensităţii capitalurilor de risc. Indicatorii asociaţi 
oportunităţilor tehnologice prezintă, de asemenea, incidenţă pozitivă asupra 
mărimii relative a capitalurilor de risc, iar indicele rigidităţii pe piaţa forţei de 
muncă reduce impactul pozitiv al creşterii GDP sau cheltuielilor de cercetare-
dezvoltare asupra intensităţii capitalurilor de risc. Dimensiunea fondurilor 
colectate în sistemul pensiilor private constituie un alt determinant cu impact 
pozitiv asupra capitalurilor de risc investite ce se manifestă în timp, fără 
observarea de diferenţe între state.  

Într-un studiu mai recent, Félix et al. (2007) au analizat determinanţii 
capitalurilor de risc investite în 23 de state europene (folosind un model în două 
variante, cu efecte fixe şi variabile) în perioada 1993-2003, concluzionând că 
rata de creştere a GDP, de capitalizare a pieţei bursiere şi nivelul ratei dobânzii 
explică, prin incidenţa pozitivă şi semnificativă, mărimea capitalurilor de risc. 
În acelaşi cadru, mărimea dezinvestiţiilor prin mecanismul ofertei publice 
primare sau prin vânzarea acţiunilor unor investitori strategici prezintă incidenţa 
cea mai puternică. Ca şi Jeng şi Well (2000), se identifică incidenţa factorilor cu 
impact diferenţiat asupra tipurilor de investiţii efectuate în funcţie de stadiile de 
dezvoltare a întreprinderilor. În cazul celor efectuate în sectoarele high-tech, 
creşterea economică, rata dobânzii pe termen lung, rata şomajului, capitalizarea 
bursieră prezintă incidenţă semnificativă asupra investiţiilor. Asupra celor în 
stadiile incipiente, rata dobânzii pe termen lung, rata şomajului, dezinvestiţiile 
prin mecanismul ofertei publice primare şi raportul între valoarea de piaţă a 
acţiunilor şi cea nominală sunt identificaţi a fi determinanţii principali.   

Clarysse et al. (2009) utilizează date tip panel pentru identificarea 
determinanţilor cererii şi ofertei capitalurilor de risc în Marea Britanie (1985-
2006), Israel (1999-2007) şi SUA (1980-2007). Rezultatele autorilor atestă că 
dimensiunile capitalurilor de risc în stadiile incipiente şi în total sunt 
determinate, în principal, de activitatea antreprenorială (măsurată prin indicele 
The Global Entrepreneurship Monitor), de capitalizarea pieţei bursiere şi de 
mărimea cheltuielilor CD.  

Axat asupra atractivităţii statelor din centrul şi estul Europei pentru 
investitori, studiul autorilor Groh şi Liechtenstein (2009) priveşte oferta 
capitalurilor de risc (din partea investitorilor instituţionali – limited partners 
către firmele de plasament - general partners). Studiul pe bază de chestionare 
adresate investitorilor instituţionali a urmărit diferite criterii de alocare a 
resurselor ce a permis măsurarea atractivităţii statelor CEE faţă de media UE-15.  
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În acest sens, rezultatele autorilor atestă că statele CEE sunt mai puţin atractive 
decât media UE-15. În această regiune, investitorii sunt atraşi de rata  mai 
redusă de impozit pe profit care apare, astfel, ca punct forte al acestor state, dar 
sunt descurajaţi de lichiditatea redusă pe piaţa de capital. În studiul ulterior, 
aceiaşi autori (Groh, Liechtenstein, 2010) prezintă rezultatele detaliate ale 
indicatorului compozit construit, pentru fiecare din cele 27 state din UE, 
fundamentat pe aceiaşi indicatori folosiţi în studiul din anul 2009, în funcţie de 
grupurile de atractivitate considerate (regimul fiscal, protecţia investitorilor şi 
guvernanţa corporativă, contextul uman şi social, cultura şi oportunităţile 
antreprenoriale, prosperitatea economică şi lichiditatea pieţelor naţionale de 
capital). În acest cadru, Marea Britanie rezultă a fi cea mai atractivă ţară 
europeană pentru capitalurile de risc, urmată de Danemarca, Irlanda, Suedia şi 
Norvegia. Germania prezintă atractivitate mai mare decât media statelor UE, 
urmată de state precum Franţa, Italia şi Spania. Din ordonarea statelor în funcţie 
de indicele calculat rezultă că Bulgaria, Grecia, Slovacia şi România prezintă 
cea mai redusă atractivitate. România este privită a avea ca principale puncte 
forte nivelul redus de impozitare (pe profit) şi de protecţie a investitorilor (prin 
informare adecvată), atractivitatea redusă rezultând dintr-o slabă cultură 
antreprenorială (exprimată prin indicele de inovativitate EIS, mărimea 
cheltuielilor CD etc.) şi activitatea redusă a pieţei de capital (lichiditate slabă şi 
dificultatea de identificare a partenerilor de tranzacţie în operaţiunile de exit).   

 
4. Factori cu impact asupra capitalurilor de risc în România 
 
4.1. Ipoteze privind mecanismele de manifestare a incidenţei diferiţilor factori 
Studiile existente în literatură privind determinanţii activităţii investi-

ţionale a capitalurilor de risc în diferitele state vizează identificarea de factori 
cu impact potenţial asupra nivelului şi creşterii investiţiilor şi construirea de 
indicatori de reflectare a incidenţei acestora, urmată de testarea econometrică. 
Asemenea factori pot fi priviţi, în general, ca fiind ciclici sau structurali, ultimii 
reflectând activitatea antreprenorială şi cultura în domeniul CD, activitatea 
pieţei de capital, mediul instituţional şi condiţiile de impozitare (a profitului şi 
creşterii cursului bursier al acţiunilor) etc. În această secţiune evidenţiem 
mecanismele de manifestare a incidenţei diferiţilor factori cu impact asupra 
mărimii de echilibru a capitalurilor de risc în România şi optăm pentru 
indicatorii aferenţi pe care îi introducem în analiză prin folosirea unui model de 
regresie multiplă, fiind interesaţi, în special, de aceia ce sunt o rezultantă a 
politicii fiscale promovate.  

Evoluţia economiei reflectată în creşterea produsului intern brut este 
asociată înfiinţării de noi întreprinderi (Acs, Audretsch, 1994). La rândul lor, 
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Gompers şi Lerner (1998) şi Jeng şi Wells (2000) argumentează că starea de 
expansiune economică este o reflectare a creşterii numărului de întreprinderi 
start-up care, la rândul său, determină sporirea cererii pentru capitalurile de risc. 
În acelaşi timp, un trend ascendent al produsului intern brut conduce la 
creşterea aşteptărilor privind câştigurile realizabile prin dezinvestiţii, cu impact 
potenţial de sporire a ofertei capitalurilor de risc. Sub aceste ipoteze, ne 
aşteptăm ca majorarea produsului intern brut evidenţiată prin rata de creştere 
faţă de anul precedent să prezinte o incidenţă pozitivă asupra capitalurilor de 
risc plasate pentru finanţarea întreprinderilor inovatoare. 

Rata de rentabilitate pe piaţa financiar-monetară poate fi considerată 
factor cu incidenţă asupra investiţiilor capitalurilor de risc. Gompers şi Lerner 
(1998) arată că mărimea ratei dobânzii poate influenţa oferta capitalurilor de 
risc. Întrucât investiţia în obligaţiuni  poate fi o alternativă, creşterea ratei 
dobânzii reduce atractivitatea efectuării de plasamente în activităţi cu risc 
ridicat. Astfel, pentru o anumită rată de rentabilitate din plasarea capitalurilor în 
activităţi cu risc ridicat, se va înregistra o ofertă mai redusă de fonduri. Pe de 
altă parte, dacă avem în vedere creşterea costului împrumuturilor bancare, 
sporirea ratei dobânzii poate antrena creşterea cererii de capitaluri de risc din 
partea întreprinderilor inovatoare. Sub aceste ipoteze, în care variaţia ratei 
dobânzii prezintă incidenţă atât asupra cererii, cât şi asupra ofertei, impactul 
asupra capitalurilor de risc va depinde de efectul net (de echilibru) rezultat. În 
analiza noastră vom folosi rata reală a dobânzii active pe termen lung şi 
formulăm ipoteza potrivit căreia creşterea ratei dobânzii va prezenta un impact 
de reducere a capitalurilor de risc investite în condiţiile în care efectele 
(nefavorabile) asupra ofertei devansează efectele (favorabile) asupra cererii.   

În acelaşi timp, este de admis că un spaţiu economic caracterizat de o 
bună funcţionare a pieţei de capital este atractiv pentru investitori. Lichiditatea 
pieţei este necesară în operaţiunile de exit (dezinvestire) a capitalurilor de risc, 
permiţând investitorilor deblocarea fondurilor imobilizate şi realizarea 
câştigurilor din plasamente. În general, variaţia indicatorilor de reflectare a 
evoluţiei favorabile a pieţei de capital prin prisma dimensiunii şi lichidităţii 
acesteia facilitează creşterea ofertei capitalurilor de risc. De asemenea, unii 
autori (Schertler, 2003) argumentează că lichiditatea pieţei de capital este o 
premisă a creării de competenţe. Antreprenorii care urmăresc vânzarea 
afacerilor pe piaţa de capital sunt candidaţi ai firmelor de plasament al 
capitalurilor de risc capabili să ofere suport managerial şi resurse financiare 
altor afaceri. Aceste argumente prezintă suport în literatura empirică. Astfel, 
Gompers şi Lerner (2000) notează că activitatea firmelor de plasament este 
intensificată în statele ce dispun de pieţe de capital dezvoltate. Clarysse et al. 
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(2009), Kelly (2010) şi Cherif şi Gazar (2011) identifică impactul pozitiv al 
capitalizării bursiere asupra capitalurilor de risc. 

Sporirea capitalizării pieţei prezintă, de asemenea, semnificaţie similară 
creşterii produsului intern brut, reflectând aşteptările investitorilor privind 
evoluţia economiei. Astfel creşterea capitalizării bursiere poate conduce la 
sporirea fondurilor disponibile pentru investiţii antrenând totodată creşterea 
cererii de fonduri ca urmare a aşteptărilor favorabile venite din partea 
antreprenorilor. Capitalizarea pieţei bursiere poate fi calculată prin înmulţirea 
numărului de acţiuni cu valorile de piaţă ale acţiunilor tranzacţionate la bursa de 
valori. În studiul de faţă, folosim ca indicator al dimensiunii şi lichidităţii pieţei 
de capital mărimea capitalizării bursiere ca proporţie din produsul intern brut şi 
formulăm ipoteza potrivit căreia creşterea capitalizării bursiere este un factor de 
sporire a investiţiilor capitalurilor de risc. 

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare. Oferta de capitaluri de risc nu poate 
exista în condiţiile inexistenţei cererii venite din partea întreprinderilor inovatoare. 
Din această perspectivă, firmele inovatoare aflate în stadiile incipiente sau 
expansiune generează cererea pentru capitalurile de risc. Inovativitatea 
întreprinderilor este o rezultantă a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare efectuate de 
acestea, dar şi a culturii formate în domeniul cercetării-dezvoltării, la rândul său 
promovată prin suport guvernamental (cheltuieli CD publice), inclusiv cu 
cercetarea ştiinţifică din instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare. 

Există numeroase evidenţe empirice în suportul ipotezelor de mai sus. 
Gompers şi Lerner (1998) şi Schertler (2007) identifică o corelaţie directă între 
mărimea cheltuielilor CD totale şi plasamentele capitalurilor de risc. La rândul lor, 
Romain şi van Pttelsberghe (2004) identifică o corelaţie puternic pozitivă între 
mărimea cheltuielilor CD efectuate de întreprinderi şi capitalurile de risc investite. 
Clarysse et al. (2009) obţin rezultate similare prin utilizarea indicatorului sintetic al 
activităţii antreprenoriale furnizat de Global Entrepreneurship Monitor. 

Măsurarea calităţii activităţii antreprenoriale axate pe inovare poate fi 
realizată prin utilizarea indicatorului intensitate a CD (proporţia cheltuielilor 
CD totale sau efectuate de întreprinderi din produsul intern brut) folosit, astfel, 
ca proxy. Datele statistice din diferite state furnizate de Eurostat demonstrează 
că oferta de capitaluri de risc sporeşte la creşterea oportunităţilor tehnologice 
ale mediului antreprenorial reflectate în dimensiunea cheltuielilor CD. Mărimea 
indicatorului intensitate CD permite, astfel, surprinderea activităţii întreprin-
derilor cu sciento-intensitate ridicată. Dacă intensitatea CD totală sporeşte, 
aceasta reflectă atât creşterea numărului de întreprinderi ce efectuează cheltuieli 
de cercetare, cât şi sprijinirea guvernamentală a cercetării. În acest cadru, 
admitem că sporirea eforturilor depuse de întreprinderi în activitatea de 
cercetare, cât şi cultura formată în domeniul cercetării-dezvoltării, promovată 
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prin suport guvernamental, reflectate în indicatorul intensitate totală a CD, 
prezintă incidenţă pozitivă asupra capitalurilor de risc prin impactul pozitiv 
concomitent asupra cererii şi ofertei de fonduri. 

Mărimea impozitelor prezintă impact potenţial atât asupra ofertei, cât şi 
asupra cererii de capitaluri de risc. Sporirea impozitelor pe venituri antrenează 
reducerea ratei de rentabilitate netă obtenabilă de antreprenori şi investitori, în 
condiţiile suportării aceluiaşi risc investiţional, cu impact potenţial descurajator 
asupra investiţiilor.  

Mărimea impozitului pe profit de plată, consecinţă a ratei de impozit şi 
facilităţilor fiscale practicate pentru activităţile de cercetare şi difuzarea de 
tehnologii, prezintă incidenţă asupra cererii şi ofertei de capitaluri de risc. Aşa 
de pildă, reducerea impozitului pe profit este stimulatorie pentru înfiinţarea de 
noi afaceri şi activităţile CD, cu impact potenţial de creştere a cererii pentru 
capitalurile de risc. La rândul său, oferta este impulsionată prin reducerea 
impozitului pe profit prin prisma diminuării ratei brute de rentabilitate solicitată 
din investiţii.  

Gompers şi Lerner (1998) notează că reducerea ratelor de impozite asupra 
diferenţei favorabile de preţ bursier al acţiunilor sporeşte înclinaţia indivizilor 
de a deveni antreprenori, inclusiv pentru spin out din întreprinderile existente, 
conducând la creşterea cererii pentru capitalurile de risc. La rândul său, 
Poterbba (1989) notează că impozitele asupra creşterii cursului bursier al 
acţiunilor prezintă incidenţă atât asupra cererii, cât şi asupra ofertei de capitaluri 
de risc; reducerea ratelor de impozit antrenează creşterea ofertei ca urmare a 
majorării ratelor nete de rentabilitate din investiţii şi, de asemenea, stimulează 
cererea prin sporirea numărului de antreprenori ce decid să înfiinţeze noi 
afaceri. Apare evident faptul că, din perspectiva firmelor de plasament (general 
partners), întrucât cea mai mare proporţie a randamentelor rezultă din 
câştigurile de capital din investiţiile existente, tratamentul fiscal al acestora se 
înscrie ca determinant al ofertei de capitaluri de risc. 

Evidenţele empirice în planul identificării impactului impozitelor asupra 
investiţiilor capitalurilor de risc sunt mixte. Gompers şi Lerner (1998) 
evidenţiază impactul semnificativ al mărimii ratei de impozit pe creşterea 
cursului bursier al acţiunilor asupra investiţiilor capitalurilor de risc. Romain şi 
van Pottelsberghe (2004) şi Felix et al. (2007) introduc rata de impozit pe profit 
ca variabilă dependentă, rezultatele obţinute neconfirmând însă ipoteza 
impactului asupra capitalurilor de risc. Alţi autori, precum Kelley (2010), 
utilizează subindicatorii EVCA ce acoperă aspecte ale atractivităţii sistemelor 
fiscale pentru firmele de plasament al capitalurilor de risc prin prisma 
facilităţilor fiscale oferite pentru activităţile CD, transferul tehnologic sau 
cooperarea între întreprinderi şi instituţiile de cercetări, crearea de întreprinderi 
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inovatoare, contractarea de activităţi de cercetare, precum şi facilităţi de 
stimulare a ofertei de capitaluri de risc. Asemenea indicatori sunt disponibili şi 
pentru România, însă numai pentru doi ani (2006 şi 2008).  

În România, ratele de impozit cu semnificaţie prin prisma incidenţei 
asupra cererii şi ofertei capitalurilor de risc nu au suferit variaţii majore în timp. 
Astfel, rata de impozit pe profit în intervalul 2000-2004 a fost de 25%, 
diminuându-se la 16% începând cu anul 2005. La rândul său, rata de impozit 
asupra creşterii cursului bursier al acţiunilor s-a menţinut la un nivel de 1% 
până în anul 2007, majorându-se la 16% (European Commission, 2010). Având 
în vedere, pe de o parte, oscilaţiile semnificative ale capitalurilor de risc în 
intervalul 2000-2010 şi, pe de altă parte, dimensiunile constante pe intervale de 
timp îndelungate ale ratei de impozit pe profit şi pe creşterea cursului bursier al 
acţiunilor, admitem că acestea din urmă nu pot fi utilizate ca variabile 
explicative. În acest context, încercăm să folosim rata marginală efectivă de 
impozit pe profit (dimensionată în European Commission, 2010) ca variabilă 
explicativă a capitalurilor de risc investite prezentând, în principiu, avantajul 
încorporării ratei de impozit şi facilităţilor fiscale practicate cu impact asupra 
impozitului pe profit de plată. 

Mediul instituţional. Existenţa întreprinderilor inovatoare şi cultura 
antreprenorială generează cerere pentru capitalurile de risc. Un astfel de mediu 
este o condiţie necesară, fără a contura, însă, cadrul suficient pentru formarea şi 
dezvoltarea pieţei capitalurilor de risc. Pentru manifestarea ofertei de resurse, 
de asemenea, este necesară protecţia investiţiilor efectuate de investitorii 
instituţionali. Mediul instituţional trebuie să fie unul adecvat pentru astfel de 
investiţii: să protejeze plasamentele investitorilor şi să nu descurajeze alocarea 
resurselor către activităţi cu risc ridicat. Din perspectiva stimulării ofertei de 
capitaluri de risc, o altă condiţie priveşte existenţa unui mediu instituţional ce 
permite investitorilor crearea propriului model investiţional. Schertler (2003) 
notează asupra importanţei posibilităţii de implicare activă a investitorilor, ce 
exercită impact pozitiv asupra ofertei de fonduri numai dacă este asigurată de 
un cadru juridic ce nu îi împiedică în a dispune de controlul exclusiv asupra 
întreprinderilor la nivelul cărora alocă resursele financiare.  

Un alt domeniu de însemnătate vizează reglementările asociate fondurilor 
de pensii ce reprezintă, în multe state, furnizorii majoritari de resurse pentru 
industria capitalurilor de risc. Este cunoscută, de altfel, dezvoltarea pieţei 
private equity în SUA începând cu anul 1979, imediat după schimbările în 
regulile prudenţiale, ce au permis fondurilor de pensii efectuarea de investiţii în 
activităţi cu risc ridicat. Experienţa SUA sugerează că un pool considerabil de 
economii instituţionale, cu un regim de reglementare flexibil, este stimulator 
pentru dezvoltarea pieţei capitalurilor de risc. Dimpotrivă, într-un spaţiu cu 
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economii reduse sau în care economiile instituţionale sunt afectate de reglementări 
rigide, se vor înregistra dificultăţi în formarea şi dezvoltarea industriei capitalurilor 
de risc (OCDE, 2006). Mai mult, se afirmă că rezultatul eliminării restricţiilor 
impuse fondurilor de pensii şi asigurări spre a se investi în fonduri private equity 
poate fi unul mai favorabil decât participarea guvernamentală la formarea acestor 
fonduri (OCDE, 2004, p. 26). Studiile empirice (La Porta et al., 1997, 1998), 
confirmă influenţa cadrului juridic asupra capacităţii firmelor de a obţine resurse de 
finanţare, în special din străinătate. 

Există numeroase aspecte caracteristice mediului instituţional de 
însemnătate analizei noastre. Cu toate acestea, este dificilă surprinderea şi 
cuantificarea lor în absenţa datelor statistice necesare. Observăm, însă, că 
neconstituirea fondurilor private de pensii (cel puţin până la nivelul anului 
2007, când a fost lansat Pilonul II de pensii private) poate contura o explicaţie a 
mărimii reduse a capitalurilor de risc investite în România. Însă, chiar şi în 
statele ce au constituit timpuriu fonduri private de pensii s-au înregistrat succese 
limitate în planul dezvoltării pieţei. De pildă, chiar dacă un trend ascendent al 
fondurilor de pensii evidenţiază acumularea unui volum semnificativ de 
economii în Olanda şi Elveţia, sectorul fondurilor de pensii nu este investitorul 
major în activităţi cu risc ridicat din aceste state. Mulţi analişti atribuie acest 
fapt reglementărilor rigide ce procedează la limitarea investiţiilor cu risc ridicat 
(OCDE, 2006). În România, începând cu finele anului 2011, limita investiţiilor 
private equity a fost majorată la 10% pentru ambele tipuri de pensii (tip Pilon II 
şi III). Contextul juridic-reglementativ nestimulator investiţiilor capitalurilor de 
risc este menţionat şi de EVCA (2008), cu referire la restricţiile impuse 
fondurilor de pensii în a investi în întreprinderi necotate, cât şi prin lipsa 
facilităţilor fiscale de promovare a inovării firmelor tinere, de contractare de 
activităţi de cercetare, de transfer tehnologic sau de cooperare între întreprinderi 
şi instituţiile de învăţământ superior sau de cercetare. 

 
4.2. Metodologie, date şi rezultate obţinute 
În vederea identificării factorilor cu incidenţa cea mai mare asupra 

evoluţiei capitalurilor de risc investite în România în intervalul 2000-2010, 
utilizăm un model de regresie multiplă definit de relaţia: 

 pp2211 X...XXY
                  

 

în care: Y - variabila dependentă (exogenă) este mărimea capitalurilor de 
risc investite; X1, X2,…,Xp sunt variabile independente (predictori); ɛ este 
variabila aleatorie eroare (reziduu); βi sunt coeficienţii de regresie. 
Variabilele independente, inclusiv sursa datelor, le prezentăm în tabelul 
de mai jos: 
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Tabelul 1 
Variabile incluse în model şi surse de informaţie utilizate 

Variabila Simbol Semn 
sperat 

Sursa datelor 

Capitaluri de risc (Y) Invest na. Eurostat 
Rata anuală reală de creştere a produsului intern brut (X1)   
GDP_rate 

+ Banca Mondială 

Rata reală a dobânzii active (X2) Int_rate -/+ Banca Mondială 
Capitalizare bursieră/produs intern brut (X3) MCA_GDP + Banca Mondială 
Intensitatea totală a CD (X4) GERD_GDP + Eurostat 
Rata marginală efectivă de impozit pe profit 
(X5) 

EMTR - European Commission (2010) 

 
Este de admis că impactul diferiţilor factori pot prezenta intensitate 

variabilă în funcţie de capitalurile alocate potrivit stadiului de dezvoltare a 
întreprinderii (incipient sau de expansiune). Având în vedere, însă, dimensiunile 
încă reduse ale capitalurilor de risc în România faţă de alte state din Uniunea 
Europeană sau central-europene, cu deosebire în stadiile incipiente, urmărim 
identificarea factorilor cu incidenţă asupra mărimii totale a capitalurilor de risc 
investite (seed, start-up şi de expansiune). Analiza descriptivă caracterizează 
distribuţia statistică a valorilor variabilelor (tabelul 2):  

 
Tabelul 2 

Indicatori statistici descriptivi 
 Invest GDP_ra

te 
Int_rate MCA_GDP GERD_GD

P 
EMTR 

   N          11 11 11 11 11 11 
Missing          0 0 0 0 0 0 

Mean 37473,3636 4,2182 5,9636 15,2182 0,4382 14,2545 
Median 40338,0000 5,2000 6,5000 15,6000 0,4100 11,9000 
Mode 0,00a -8,50a 10,10 10,00 0,39 11,90 
Std. Deviation 23964,05692 4,92195 3,63133 8,06348 0,06691 2,88457 
Variance 574276024,055 24,226 13,187 65,020 0,004 8,321 
Skewness -0,100 -1,876 -0,291 0,015 1,059 0,257 
Std. Error of Skewness 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 
Kurtosis -1,580 4,434 -1,436 -1,140 0,420 -2,304 
Std. Error of Kurtosis 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 
Minimum 0,00 -8,50 0,30 2,90 0,37 11,50 
Maximum 69761,00 9,40 10,10 26,70 0,58 18,00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown. 

 
Rezultatele din tabelul 2 arată valorile medii ale variabilelor, precum şi 

concentrarea mai mare a valorilor variabilelor analizate în jurul mediei. 
Distribuţiile observate prezintă valori pozitive şi negative ale coeficientului de 
asimetrie (skewness), indicând  existenţa unor distribuţii cu abatere în ambele 
sensuri (spre dreapta sau stânga). Pentru coeficientul de boltire (kurtosis) 
valorile obţinute sunt în general negative, ceea ce arată că distribuţiile sunt 
platicurtice. Pentru un sigur caz valoarea coeficientului de boltire este mai mare 
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ca 0 şi indică o grupare mai puternică a valorilor în jurul valorii centrale, 
distribuţia fiind leptocurtică. 

Am început analiza cu toate variabilele considerate în model. Centralizăm 
în tabelul 3 matricea corelaţiilor între variabile:  

 
Tabelul 3 

Matricea corelaţiilor Pearson 
 Invest GDP_rate Int_rate MCA_GD

P 
GERD_

GDP 
EMTR 

Invest 1,000      
GDP_rate -0,139 

(0,341) 
1,000     

Int_rate -0,597* 

(0,026) 
-0,516 

(0,052) 
1,000    

MCA_GDP 0,494 
(0,061) 

-0,057 
(0,435) 

-0,175 
(0,304) 

1,000   

GERD_GDP 0,599* 

(0,026) 
0,057 

(0,434) 
-0,347 

(0,148) 
0,416 

(0,102) 
1,000  

EMTR -0,525* 

(0,049) 
0,175 

(0,304) 
0,150 

(0,330) 
-0,772** 
(0,003) 

-0,750** 

(0,004) 
1,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 
Unul dintre factorii cu impact asupra capitalurilor de risc neîncorporaţi în 

model corespunde sumelor obţinute prin dezinvestiţii (operaţiunile de vânzare a 
afacerilor către investitori strategici sunt specifice României), ca urmare a 
dificultăţii colectării datelor pentru intervalul 2000-2005. Cu toate acestea, 
observăm că, în general, ipotezele formulate mai sus corespund rezultatelor 
obţinute prin prisma legăturii statistice (directă sau inversă) între variabila 
dependentă şi cele independente (cu excepţia GDP_rate) diferenţiindu-se, însă, 
intensitatea legăturii. În acest sens, nivelul investiţiilor este cel mai bine corelat 
cu Int_rate şi GERD_GDP prin prisma legăturii statistice semnificative; directă 
între Invest şi GERD_GDP şi inversă între Inest şi Int_rate. Corelaţii reduse 
obţinem între MCA_GDP şi Invest, precum şi între aceasta din urmă şi EMTR. 
Rezultă, însă, şi corelaţii puternice între predictori, respectiv între GDP_rate şi 
Int_rate, EMTR şi MCA_GDP şi între EMTR şi GERD_GDP, care pot ridica 
probleme de multicoliniaritate. Pentru că scopul analizei noastre este de a 
selecta modelul de regresie capabil să explice cât mai bine relaţiile ce se 
stabilesc între variabilele de analizat, am încercat construirea mai multor 
modele în acest sens. Am început analiza cu toate variabilele considerate şi la 
fiecare pas am eliminat cel mai slab predictor, respectiv variabila independentă 
ce determină cea mai mică reducere a statisticii Fisher, F: 

 
 



Mihaela Diaconu 
 

110 

Tabelul 4 
Coeficienţii de regresiea 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -18506,240 160985,575  -0,115 0,912   

Int_rate -2821,153 1929,105 -0,427 -1,462 0,194 0,788 1,269 
MCA_GDP 890,613 1369,312 0,300 0,650 0,540 0,317 3,152 
GERD_GDP 125943,745 168995,942 0,352 0,745 0,484 0,303 3,305 
EMTR 285,114 5342,979 0,034 0,053 0,959 0,163 6,414 

2 (Constant) -10321,725 45291,831  -0,228 0,826   
Int_rate -2854,109 1692,406 -0,432 -1,686 0,136 1,878 1,139 
MCA_GDP 833,269 785,897 0,280 1,060 0,324 0,826 1,211 
GERD_GDP 118980,562 99446,247 0,332 1,196 0,270 0,749 1,335 

3 (Constant) -15027,829 45422,325  -0,331 0,749   
Int_rate -2918,196 1704,403 -0,442 -1,712 0,125 0,879 1,137 
GERD_GDP 159532,524 92507,137 0,445 1,725 0,123 0,879 1,137 

4 (Constant) -56532,468 42334,543  -1,335 0,215   
GERD_GDP 214536,129 95606,249 0,599 2,244 0,050 1,000 1,000 

a. Dependent variable: Invest. 

 
Eliminăm variabilele din modele până când un prag de semnificaţie 

stabilit pentru F nu mai este atins, prin folosirea metodei backward din 
programul SPSS. Rezultatele noastre atestă că modelul ce explică cel mai bine 
variaţia capitalurilor de risc în România încorporează GERD_GDP ca unică 
variabilă independentă: 

 
Tabelul 5 

Rezultatele celui mai bun model ce explică variaţia Invest 
 Invest - capitaluri de risc  

(coeficienţi nestandardizaţi) 
GERD_GDP 214536,129 
(Constant) -56532,462 
Model 4  
F-statistic 5,035 
Adjusted R-square 0,422 
(number of observations) 11 

 
Aceasta înseamnă că mărimea capitalurilor de risc prezintă sensibilitatea 

cea mai mare la dinamica GERD_GDP: 
Y


= -56532,462 + 214536,129GERD_GDP 
Potrivit modelului reţinut ce evidenţiază importanţa finanţării activităţii 

de cercetare şi culturii antreprenoriale, creşterea intensităţii totale a CD cu 0,2 
unităţi poate conduce la sporirea capitalurilor de risc cu 42.907 mii euro. 
Introducerea în analiză a variabilei alternative, respectiv a BERD_GDP (utilizat 
ca proxy pentru oportunităţile tehnologice), reflectând eforturile de cercetare ale 
întreprinderilor, nu a demonstrat niciun impact asupra capitalurilor de risc. Deşi 
GERD_GDP încorporează, în bună măsură, mai ales, cheltuielile de cercetare 
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ale întreprinderilor, dependenţa obţinută a capitalurilor de risc de indicatorul 
global semnifică importanţa finanţării cercetării în sectorul public care, la 
rândul său, impulsionează inovarea din mediul privat. 

O altă variabilă cu incidenţă semnificativă asupra capitalurilor de risc este 
rata reală a dobânzii (Int_rate), dar care, utilizată în acelaşi model cu 
GERD_GDP, conduce la rezultate neacceptabile prin prisma probabilităţii. Cu 
toate acestea, semnul algebric negativ al coeficientului pentru rata dobânzii 
evidenţiază că impactul asupra ofertei de capitaluri a fost (în medie) mai 
pronunţat decât asupra cererii şi poate fi explicat prin viziunea constrângerii 
financiare (sau randamentelor realizabile) pe un termen mai scurt la nivelul 
antreprenorilor decât al firmelor de plasament.  

Insensibilitatea capitalurilor de risc la evoluţia produsului intern brut 
(GDP_rate) nu este surprinzătoare, ca urmare a influenţelor multiple ce antrenează 
creşterea economică, dar care sunt necorelate cu dimensiunea capitalurilor de risc. 
Rezultate similare obţinem şi în condiţiile în care această variabilă este introdusă în 
absenţa interacţiunii cu mărimea capitalizării bursiere (MCA_GDP).  

Aceasta din urmă, de asemenea, nu prezintă incidenţă asupra capitalurilor 
de risc. Introducerea acestei variabile, ca expresie a mărimii şi lichidităţii pieţei 
de capital, o motivăm prin proporţia dominantă a capitalurilor de risc investite în 
stadiile de expansiune faţă de cele în stadiile incipiente ale întreprinderii ce 
necesită mecanisme de exit pentru firmele de plasament. Insensibilitatea 
variabilei dependente la capitalizarea bursieră este relevantă României şi reflectă 
că operaţiunile de ofertă primară de acţiuni au fost foarte puţin practicate. 

În ce priveşte incidenţa impozitării profitului prin prisma ratei şi facilităţilor 
fiscale promovate, sintetizată în expresia ratei marginale efective de impozit pe 
profit (EMTR), ea este nesemnificativă, ca urmare a constanţei indicatorului pe 
perioade îndelungate. Un efect similar am obţinut şi pentru rata şomajului sau 
inflaţia anuală utilizate ca predictori (neevidenţiate în tabelele 1-4).  

R pătrat ajustat (adjusted R-square) pentru cel mai bun model obţinut 
(tabelul 5) este 0,422, însemnând că predictorul GERD_GDP poate explica  
într-o proporţie de 42,2% variaţia capitalurilor de risc ceea ce, potrivit lui 
Cohen (1998), reflectă o incidenţă semnificativă.   

 
5. Concluzii şi implicaţii politice 
 
Nivelul capitalurilor de risc investite în România a fost unul dintre cele 

mai reduse faţă de media UE în intervalul 2000-2010 în mărime absolută şi 
relativă (ca proporţie din produsul global), cu o tendinţă clară de alocare a 
resurselor în stadiile de expansiune a întreprinderilor. Absenţa investitorilor 
individuali (business angels) şi cvasiabsenţa ofertei de capitaluri de risc venită 
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din partea investitorilor instituţionali pentru stadiile incipiente ale firmelor 
inovatoare a fost un impediment major pentru dezvoltarea industriilor cu 
sciento-intensitate ridicată. Abandonarea proiectelor ce cercetare din lipsa 
finanţării nu poate fi surprinsă prin sensibilitatea capitalurilor de risc la 
intensitatea CD din mediul privat (BERD_GDP). 

Rezultatele noastre atestă că activitatea de investiţii a capitalurilor de risc 
în cele două segmente (pentru stadiile incipiente şi de expansiune)  este 
influenţată, cu precădere, de intensitatea totală a CD (GERD_GDP). Acest 
rezultat prezintă importante implicaţii pentru politica bugetar-fiscală, având în 
vedere rolul capitalurilor de risc evidenţiat în secţiunea 2. În acest sens, pentru 
stimularea ofertei de capitaluri de risc este necesară, în primul rând, 
consolidarea cererii, prin impulsionarea întreprinderilor de a inova şi elaborarea 
de proiecte atractive de investiţii, atât prin mecanisme de sprijinire directă, cât 
şi indirectă prin accesul acestora la rezultatele cercetării (fundamentală) 
finanţată din fondurile bugetare, inclusiv prin transferul rezultatelor cercetării 
către întreprinderi spre a fi valorificate.  

În acelaşi context, se impune sprijinirea ofertei de resurse destinate 
segmentului seed şi start-up, neacoperit prin piaţa intermediată a capitalurilor 
de risc, capabilă să întâmpine cererea în aceste stadii, prin facilitarea dezvoltării 
de network-uri pentru investitorii individuali prin furnizarea de infrastructură 
suport. Întrucât succesul în fiecare stadiu de dezvoltare a întreprinderii 
inovatoare depinde de capacitatea percepută de a progresa către stadiul următor, 
sunt necesare mecanisme corespunzătoare de finanţare a fiecărui stadiu. Or, 
sporirea de resurse de finanţare a inovării nu poate fi realizată prin limitarea 
plasamentelor efectuate de fondurile de pensii. Eliminarea plafonului restrictiv 
poate fi în măsură să furnizeze resurse de finanţare pentru întreprinderile 
inovatoare şi, totodată, să majoreze randamentele fondurilor, în condiţiile 
armonizării riscurilor cu rentabilitatea anticipată. 
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