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Cuvânt-înainte 
 

 

În fiecare an, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV) din 
cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, în parteneriat cu Societatea de Investiţii 
Financiare Banat-Crişana şi Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor (FEAA) din 
cadrul Universităţii de Vest, Timişoara, organizează conferinţa ştiinţifică internaţională cu o 
tematică adaptată preocupărilor ştiinţifice, dezbaterilor teoretice şi aplicative pe domeniul 
financiar-bancar. 

În anul 2010, tema conferinţei ştiinţifice internaţionale a fost „Stabilitatea financiară şi 
monetară în ţările emergente”, care a reuşit să reunească un număr însemnat de participanţi, de 
peste 150, din mediul universitar şi de cercetare din România şi din străinătate. 

Conferinţa a fost dedicată personalităţii profesorului universitar doctor Paul Bran, 
rector al Academiei de Studii Economice Bucureşti în perioada 1996-2000 şi 2000-2004. Cu 
această ocazie, personalităţi marcante din România şi Republica Moldova şi-au exprimat 
sentimentele de apreciere faţă de activitatea didactică, ştiinţifică şi managerială a profesorului 
Paul Bran. 

Momentul solemn al acestor manifestări omagiale a fost dezvelirea bustului prof. univ. 
dr. Paul Bran, realizat de sculptorul prof. univ. dr. Bogdan Hojbotă, cu sprijinul financiar al 
Băncii Naţionale a României. De asemenea, Senatul Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, la propunerea domnului rector prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca a decis schimbarea 
denumirii clădirii din Str. Mihail Moxa nr. 7, Bucureşti, în clădirea Paul Bran, care a fost 
construită între anii 2001-2004, la iniţiativa şi coordonarea prof. univ. dr. Paul Bran. 

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV) din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti a iniţiat instituirea Diplomei de Excelenţă Paul 
Bran pentru promovarea valorilor învăţământului economic românesc, prestigioasă activitate 
profesional-ştiinţifică şi excelenţă în domeniul managementului instituţional. Această diplomă 
a fost înmânată unui număr de peste 100 de personalităţi marcante ale economiei româneşti. 

Prezentarea lucrărilor conferinţei s-a realizat în cadrul celor cinci secţiuni aferente 
domeniilor de interes Asigurări, Finanţe Corporative, Finanţe Publice, Instituţii şi Pieţe 
Financiare, Stabilitate Macroeconomică, punându-se accentul pe caracterul multidisciplinar, 
încurajând participarea cadrelor didactice şi a tinerilor cercetători. 

Dezbaterile pe problematicile fiecărei secţiuni au fost interesante, fiind strâns legate de 
aspectele concrete şi actuale ale stării economiei şi finanţelor. Abordările au ţintit obiective 
importante de politică şi management atât la nivel naţional, cât şi european, mondial. 

Mulţumim Guvernatorului Băncii Naţionale a României, academician profesor 
universitar doctor  Mugur Isărescu, şi membrilor Consiliului de Administraţie al Băncii 
Naţionale a României pentru susţinerea financiară necesară realizării bustului prof. univ. dr. 
Paul Bran.  

Pe această cale, dorim să transmitem mulţumiri conducerii Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti şi partenerilor conferinţei pentru sprijinul moral şi ştiinţific acordat. 

Adresăm felicitări comitetului ştiinţific şi de organizare a conferinţei, care prin 
ataşamentul dovedit şi activităţile desfăşurate au dus la bun sfârşit organizarea şi realizarea 
acestei conferinţe. 

Nu în ultimul rând, dorim să mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi şi care 
au participat la această conferinţă internaţională. 
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PARTEA I 
In memoriam prof. univ. dr. PAUL BRAN 
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PROFESORUL PAUL BRAN, O PERSONALITATE DE EXCEPŢIE  
ŞI UN DESCHIZĂTOR DE DRUMURI 

 
 

Ion Gh. ROŞCA 
Rector, Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 

  
Paul Bran (1940-2006) 

(Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti: 1996-2004) 
  

 S-a născut pe 3 septembrie 1940, în comuna Topolog, judeţul Tulcea. A absolvit 
Facultatea de Finanţe – Credit din cadrul ASE, în anul 1965. După absolvirea facultăţii a 
rămas asistent universitar la ASE. A fost doctor în ştiinţe al ASE, din anul 1975. A urmat 
diverse stagii de documentare în Elveţia (1975) şi SUA (1994) pe tema organizării şi 
finanţării IMM-urilor. A fost, printre altele: 

• profesor titular la Catedra de Finanţe, începând cu anul 1990; 
• consilier în guvernul Petre Roman (1990); 
• consilier pentru reforme economice al prim-ministrului României (1991-1993); 
• coordonator al Departamentului de Proiectare a Reformei Economice din cadrul 

Guvernului României (1990-1991); 
• preşedinte al  Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (2001-2006); 
• conducător de doctorat în specializarea Relaţii financiare şi monetare 

internaţionale, din anul 1990; 
• rector al primei instituţii de învăţământ economic superior din Republica Moldova 

(1991-1994), înfiinţată chiar de el: 
• consilier pe probleme economice al Guvernului Republicii Moldova (1991-1994); 
• membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Comerciale Române (1990-1993, 

1997-2000) 
• preşedinte al Comisiei de cenzori a Băncii Naţionale a României (1998-2004). 

 
 

Figură marcantă a învăţământului şi cercetării economice, creator de şcoală modernă şi 
manager de excepţie, profesorul Paul Bran a revoluţionat prin personalitatea sa puternică 
învăţământul superior economic românesc.  

A urmat cursurile Liceului teoretic „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (1951-1959) şi ale 
Facultăţii de Finanţe – Credit a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1960-1965), 
fiind apoi reţinut în învăţământul superior la Catedra de Finanţe din universitatea pe care a 
absolvit-o.  

În anul 1975, a obţinut titlul de doctor în Economie, specialitatea Finanţe, pe baza unei 
teze în care a abordat problematica fundamentării financiare a deciziilor economice la nivel 
microeconomic.  



Economie teoretică și aplicată. Supliment 20 

În anul 1975, a efectuat un stagiu de documentare şi perfecţionare în Elveţia, în cadrul 
Institutului de Înalte Studii Economice Internaţionale din Geneva, pe probleme privind 
relaţiile financiare şi monetare internaţionale. În anul 1994, a efectuat un stagiu de 
documentare în SUA pe probleme ale organizării, finanţării şi sprijinirii liberei iniţiative a 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

În perioada 1965-1990, a parcurs toate treptele activităţii didactice: preparator, 
asistent, lector, conferenţiar, profesor. În anul 1990, a primit dreptul de a fi conducător de 
doctorat la specialitatea Relaţii financiare şi monetare internaţionale. 

Pe parcursul activităţii didactice a condus seminarii şi a ţinut prelegeri la discipline ca: 
Finanţele întreprinderii; Gestiunea financiară a întreprinderii; Relaţii financiare şi monetare 
internaţionale; Finanţe generale; Monedă; Economia valorii; Iniţiere în cercetarea ştiinţifică 
economică; Proiecte economice; Management financiar. 

În perioada 1990-1991, a condus Departamentul de Proiectare a Reformei Economice 
din cadrul Guvernului României. În această calitate, a coordonat realizarea primelor legi cu 
caracter economic şi financiar-monetar de piaţă. În perioada 1991-1994, a activat în Republica 
Moldova. Aici a înfiinţat prima instituţie de învăţământ economic superior, Academia de 
Studii Economice din Moldova, funcţionând ca rector timp de trei ani. În această perioadă a 
fost şi consilier pe lângă Guvernul Republicii Moldova pe probleme ale reformei economice, 
financiare şi monetare. În această calitate a sprijinit elaborarea şi fundamentarea unor legi 
economice şi financiar-monetare importante, precum şi introducerea monedei proprii: leul 
Republicii Moldova. 

Pe parcursul activităţii profesionale s-a implicat în mod direct în activitatea economică 
şi financiar-monetară, prin participarea la consilii de administraţie, realizarea de contracte de 
cercetare şi de asistenţă de specialitate, organizarea de cursuri postuniversitare, conferinţe, 
dezbateri pe problematica reformei economice şi prin înfiinţarea de centre de sprijinire a 
liberei iniţiative (în Republica Moldova). 

Activitatea ştiinţifică, desfăşurată concomitent cu cea din învăţământ şi din 
administraţie, s-a concentrat pe domenii ca: elaborarea de manuale universitare şi alte 
materiale didactice, editarea de cărţi ştiinţifice, publicarea de articole şi studii, elaborarea şi 
coordonarea unor programe de reformă economică. 

 

 
 

Pasul Bran 



În memoria Profesorului Universitar Dr. PAUL BRAN, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 21 

A elaborat, în colaborare şi individual, manuale universitare pentru disciplinele: 
Finanţele întreprinderii (ediţiile din 1980, 1985, 1994, 1995), la Editura Didactică şi 
Pedagogică din Bucureşti şi la Editura Logos din Chişinău; Relaţii financiare şi monetare 
internaţionale (ediţiile 1980, 1990, 1995, 1996) care au văzut lumina tiparului la Editura 
Didactică şi Pedagogică şi la Editura Economică din Bucureşti, precum şi la Editura Logos 
din Chişinău; Iniţiere în cercetarea ştiinţifică economică (1985).  

În cadrul activităţii sale de cercetare ştiinţifică, un loc principal l-a ocupat 
fundamentarea unei noi teorii privind valoarea. Rezultatul, publicat sub mai multe variante 
(Economia valorii, Fascinaţia valorii, Economica valorii), pune bazele unui nou mod de a 
privi valoarea, mecanismul de obţinere şi gestionare a acesteia, precum şi întregul edificiu al 
organizării activităţii economice la nivel micro- şi macroeconomic. Autorul a construit pe 
această bază un model teoretic adecvat societăţii informaţionale spre care se îndreaptă în 
prezent omenirea. 

Cercetările ştiinţifice în domeniul economic au abordat probleme financiar-monetare, 
fiind analizate atât aspectele teoretice, cât şi cele aplicative de maximă actualitate, şi s-au 
concretizat într-o suită de lucrări: Decizia financiară în unitatea economică, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980; Mecanismul monetar actual, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1984 şi Editura Ştiinţa, Chişinău, 1991; Economica valorii, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 1992, Editura Economică, Bucureşti, 1995, precum şi variantele în 
limba română şi limba rusă apărute la Chişinău în perioada 1992-1993; Relaţiile financiar-
bancare ale societăţilor comerciale, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1994; Finanţele 
întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 1999; Relaţii financiare şi monetare 
internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1999 (în colaborare cu Ionela Costică); 
Economica valorii, Editura ASE, Bucureşti, 2002; Finanţele întreprinderii, Editura 
Economică, Bucureşti, 2003; Economica activităţii financiare şi monetare internaţionale, 
Editura Economică, Bucureşti, 2003; Comunicarea financiară, Editura ASE, Bucureşti, 2003. 

Pe baza activităţii de cercetare a vieţii economice şi a participării directe la 
coordonarea reformei a elaborat şi publicat peste 150 de articole şi studii în reviste de 
specialitate şi în presa din România, Republica Moldova, Federaţia Rusă. 

În perioada în care a lucrat în calitate de consilier al prim-miniştrilor pe problemele 
reformei economice din România (1990-1991) şi din Republica Moldova (1991-1993), a 
elaborat Programe operative de reformă economică. Acestea au permis declanşarea reformei 
economice în domenii variate: legislaţie, formarea de instituţii noi sau restructurate în 
economie (societăţile comerciale), sistemul bancar, asigurări, finanţe, gardă financiară etc. 

Un loc aparte printre realizările profesorului Paul Bran îl ocupă Programul de 
introducere a monedei naţionale din Republica Moldova, în cadrul căruia Domnia Sa a avut o 
contribuţie esenţială la fundamentarea teoretică şi practică, inclusiv la asigurarea logisticii şi a 
asistenţei de specialitate, începând cu punerea problemei unei monede proprii şi până la 
introducerea efectivă în circulaţie a leului moldovenesc. 

În cadrul Programului de înfiinţare a Academiei de Studii Economice din Republica 
Moldova, a introdus metode şi principii moderne de organizare a activităţii didactice, structuri 
adecvate economiei de piaţă şi ştiinţei economice evoluate, planuri de învăţământ moderne, 
dar armonizate cu nevoile economiei Republicii Moldova.  

A elaborat studii privind mersul reformei economice, situaţia monedei naţionale, 
managementul financiar al firmei, relaţiile financiare şi monetare internaţionale ale României 
şi Republicii Moldova.  

În domeniul administrativ, a asigurat o dotare şi o funcţionare superioară a serviciilor 
didactice, punând pe primul plan activitatea bibliotecii, a laboratoarelor de informatică şi de 
studiere a limbilor străine şi a editării materialelor didactice. A sprijinit reforma şcolii din 
Republica Moldova, elaborând un program de dezvoltare a învăţământului economic de toate 
gradele şi de realizare a educaţiei economice. 
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La Congresul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, din anul 2001, în 
semn de recunoaştere a contribuţiei aduse la dezvoltarea şi modernizarea economie, a fost ales 
preşedinte al acestei organizaţii profesionale de prestigiu. 

Profesorul Paul Bran a fost ales rector al Academia de Studii Economice din Bucureşti 
în anul 1996. În această funcţie de mare răspundere a urmărit ca reforma învăţământului 
economic să realizeze progrese în toate direcţiile: în organizare, conţinut, dotare şi asigurare a 
resurselor umane. Convins de importanţa cooperării internaţionale în modernizarea 
învăţământului superior românesc, a promovat extinderea relaţiilor ASE cu instituţiile de 
învăţământ economic superior de peste hotare. Aceste realizări i-au asigurat realegerea ca 
rector al principalei instituţii de învăţământ economic superior din România, în anul 2000. 
Acest fapt i-a oferit timpul necesar ca până  în 2004 să finalizeze proiectele sale didactice şi 
administrative. 

Prezenţa rectorului Paul Bran şi promovarea programelor sale manageriale din cele 
două mandate (1996-2004) a corespuns unei etape în care învăţământul economic universitar 
a trebuit să se adapteze din mers noilor provocări ale societăţii româneşti aflate în perspectiva 
aderării la Uniunea Europeană. Profesorul Paul Bran, prin programele sale manageriale, a 
creat deschiderile către o nouă arhitectură a învăţământului superior economic în care 
prezentul reprezintă trecutul conjugat la timpul viitor.  

A cutezat a construi, în vremuri în care puţini îndrăzneau, proiecte novatoare de care 
vor beneficia zeci de generaţii de studenţi economişti, convins că învăţământul, pentru a 
răspunde cerinţelor societăţii, trebuie să se reformeze şi să se adapteze din mers.  

Pe profesorul Paul Bran l-am cunoscut din anii studenţiei mele, 1967-1972. Mult mai 
bine l-am cunoscut însă în perioada în care, fiind rector la Academia de Studii Economice din 
Moldova, venea la Catedra de Informatică Economică pentru a lega punţi între specialiştii 
celor două universităţi şi pentru a solicita materiale didactice şi ştiinţifice pentru colegii de 
dincolo de Prut. 

Când a devenit rector la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul 1996, 
m-a numit director al Departamentului de Cercetări Economice şi director al Centrului de 
Calcul al ASE (cât mai rămăsese din el). În acea perioadă, împreună, am readus cercetarea 
ştiinţifică în universitatea noastră. Practic, am repornit de la zero ceea ce se înţelegea, în 
adevăratul sens al cuvântului, prin cercetare ştiinţifică modernă. Am simţit încrederea 
acordată de profesorul Paul Bran, mai ales că lipsea „rotiţa” domeniului în cadrul Biroului 
Senatului Academiei. 

Tot atunci au început marile proiecte de modernizare a bibliotecilor, de informatizare a 
activităţilor, de dezvoltare a laboratoarelor, de dotare cu calculatoare a catedrelor, 
departamentelor, de creare a reţelei de calculatoare din ASE, de introducere a programelor de 
învăţământ la distanţă etc. 

Mai apropiat de domnul profesor am fost în perioada 2000-2004, când am lucrat 
împreună în Biroul Senatului ASE, dânsul ca rector, iar eu ca prorector. A fost perioada 
construcţiilor majore din ASE, a accesului la fondurile Băncii Mondiale, a recunoaşterii 
noastre la CNCSIS şi în „lumea bună” a cercetării ştiinţifice, a consolidării sistemului 
creditelor transferabile etc. 

Încă din anul 1996, când a fost ales rector, s-a simţit îndârjirea Domniei Sale de a 
împinge universitatea noastră în epoca sa modernă. Profesorul Paul Bran a fost un reformator, 
impunând un echilibru mai bun între procesele de învăţământ şi învăţare. Planurile de 
învăţământ au fost „curăţate”, s-a alocat un fond mai mare de timp pentru studiul individual, 
s-a impus notarea pe parcurs a activităţilor studenţilor, s-au introdus disciplinele opţionale şi 
facultative etc. 

A introdus în ASE învăţământul la distanţă şi a creat reţeaua naţională a acestui tip de 
învăţământ. În perioada mandatelor sale, ASE a fost recunoscut ca având cel mai bun sistem 
de învăţământ la distanţă din ţară. A creat centre teritoriale, le-a dotat corespunzător şi a 
perfectat mecanismul „mişcării universitare” în teritoriu. 
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Cel mai mult m-a impresionat apropierea Domniei Sale de domeniul informaticii şi 
informatizării (eu fiind informatician). A lansat şi realizat cele mai îndrăzneţe proiecte de 
informatizare a învăţământului şi administraţiei în ASE: a dotat cu calculatoare toate 
compartimentele (secretariatele, catedrele, departamentele, serviciile, birourile etc.), a extins 
reţeaua de calculatoare în toată universitatea, a informatizat managementul, prin imple-
mentarea celor două sisteme importante: cel al evidenţei studenţilor şi rezultatelor lor 
profesionale şi cel al evidenţei contabile. A creat „Campusul virtual” şi primul site de calitate 
al ASE. A deschis o mulţime de săli pentru ca studenţii să poată naviga pe internet, a încurajat 
parteneriatele importante de IT, cum au fost cele cu Oracle, Microsoft, IBM, HP, Omnilogic, 
Ciel etc. A echilibrat cheltuielile dintre achiziţiile de echipamente şi cele de software. S-au 
licenţiat produsele software utilizate în universitate, în primul rând cele incluse în procesul de 
învăţământ. 

 
 

 
 

Sala de lectură „Victor Slăvescu”, găzduind serviciul internet 
 
A creat televiziunea ASE, pe care a asociat-o postului bucureştean Universitaria, într-un 

consorţiu cu Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea de Construcţii Bucureşti, 
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” şi alte universităţi. 

A modernizat editura şi tipografia ASE. În anul 2002, a avut loc prima participare la 
târgul de carte Gaudeamus de la Bucureşti, unde s-a obţinut premiul „Educaţia”. De atunci, în 
fiecare an, ASE a fost participant la mai multe târguri de carte şi educaţionale din cadrul 
Caravanei Gaudeamus, desfăşurate în provincie, precum şi la Târgul Internaţional anual 
Gaudeamus de la Bucureşti, obţinând numeroase premii. 

A restructurat organizarea instituţională, creând noi departamente precum: Învăţământ 
la distanţă, Formare permanentă, Campus virtual, Marketing şi orientare profesională etc. 

A construit mai multe obiective, într-o perioadă când alte universităţi nu aveau bani 
pentru salariile cadrelor didactice. 

Prima modernizare a Palatului din Piaţa Romană s-a făcut în perioada 1996-2004, când 
rectorul Paul Bran, cu sprijinul finanţării de la Banca Naţională, a refăcut Aula Magna şi 
spaţiul destinat Rectoratului, a introdus un nou concept de organizare a bibliotecii – cel cu 
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acces la raft – şi a afectat pentru fiecare facultate câte o sală de lectură. Toate acestea, precum 
şi multe altele, au fost realizate într-o perioadă în care, de la ministerul de resort, se repartizau 
„zero mii lei”1. 

 
 

 
 

Aula, după refacerea din anul 2002 
 
Cele mai importante lucrări făcute în mandatele sale au fost: modernizarea Aulei; 

modernizarea bibliotecilor: în sala Victor Slăvescu s-a alocat jumătate din spaţiu pentru o 
reţea de calculatoare, conectate la internet; s-au făcut săli de lectură specializate pe facultăţi; 
s-a deschis, sub Aulă, Clubul cadrelor didactice etc. În anii 1996-1997, s-a construit pasarela 
dintre corpul din Piaţa Romană şi cel din strada Dacia (între clădirile Ion N. Angelescu şi 
M. Eminescu). Studenţii au numit pasarela, Pasul Bran2. S-au construit, de asemenea, 
Clădirea de învăţământ şi Căminul E din str. Mihail Moxa, Căminul C1 Belvedere. Au fost 
amenajate spaţii de învăţământ la Buzău, Giurgiu, Piatra Neamţ, Deva, Covasna etc. 

                                                 
1 Întotdeauna rectorul Paul Bran se amuza cu această formulare din contractul instituţional cu ministerul de 
resort. 
2 În 26 iulie 2006, trecând prin pasarelă, la mijlocul ei, profesorului Paul Bran i s-a făcut rău şi a decedat. 
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După părerea mea, în ctitorii, poate fi comparat doar cu Nicolae N. Angelescu şi Ion 
Răducanu, rectorii sub mandatul cărora s-a construit ansamblul din Piaţa Romană. 

Credem că profesorul Paul Bran a avut deosebite calităţi de manager: a ştiut că, pentru 
a reuşi, trebuie să investească în oameni şi echipamente şi a făcut-o; a avut o mare deschidere 
către realizarea proiectelor (dacă aveai o idee şi o argumentai, devenea pe dată susţinător al 
aplicării ei); a promovat munca în echipă, Domnia Sa muncind cât o echipă întreagă; stilul său 
de conducere a fost unul destins (arma cu care te „biciuia” era umorul). 

Îmi amintesc cu plăcere sunetul colindelor, imaginea bradului înalt din holul Aulei 
Magna, frumuseţea ouălor încondeiate puse cu dragoste pe biroul său, care îi trădau bunătatea, 
dragostea de oameni şi de Dumnezeu. 

Niciodată nu vom putea face pentru profesorul Paul Bran atât cât a făcut Domnia Sa 
pentru noi ... 

 
 

Bucureşti, 10 decembrie 2010 
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AM AVUT FERICITA OCAZIE DE A STA ÎN PREAJMA UNUI OM  
CU ADEVĂRAT IMPORTANT 

 
Grigore BELOSTECINIC  

Academia de Studii Economice din Republica Moldova 
 
 

Acest Medalion aniversar este prilejuit de împlinirea a 70 ani de la naşterea personalităţii 
creatoare PAUL BRAN, fondatorul Academiei de Studii Economice din Moldova. 
Profesorului Paul Bran i-a revenit cea mai grea misiune: cea de a fonda Academia de Studii 
Economice din Moldova şi a contribui la reforma economică din ţara noastră.  

Manifestând un spirit de luptător şi dorinţa de învingător, profesorului Paul Bran nu i-a 
fost uşor să se impună atât în activitatea didactică şi ştiinţifică, cât şi în cea managerială.  

Dotat cu o inteligenţă sclipitoare şi cu o extraordinară uşurinţă de a comunica, cu o 
impecabilă intuiţie Paul Bran a fost un bun observator şi cu o mare capacitate de analiză şi 
sinteză, calităţi dublate de o mare putere de muncă şi multă perseverenţă.  

Cu agerimea şi cu mintea sa clară şi limpede reuşea de fiecare dată să surprindă 
esenţialul şi să adopte soluţiile cele mai bune. Înţelegea foarte repede, indiferent ce aspect i se 
prezenta, după care emitea judecăţile cele mai pertinente ca un adevărat specialist în domeniu. 

Pe parcursul întregii sale cariere a fost stimat şi apreciat de generaţiile succesive de 
studenţi şi profesori. Prelegerile sale de curs depăşeau un anumit stil de desfăşurare, deoarece 
informaţia punctuală, specifică fiecărei prelegeri, era consistent dublată de exemple din 
gândirea şi experienţa personală. Discursurile pe care le avea în afara activităţilor didactice 
propriu-zise erau întotdeauna, de asemenea, profunde, de mare conţinut, captivante.  

Avea o uşurinţă deosebită în exprimarea liberă, concisă şi logică, iar subiectele pe care 
le aborda erau întotdeauna de mare actualitate. 

Între personalităţile marcante ale ştiinţei economice sunt puţine situaţiile în care 
domeniile de exprimare să fi fost sau să fie atât de diverse, dar bine conturate, ca în cazul 
profesorului Paul Bran. Rezultatele preocupărilor sale rămân şi acum de o mare actualitate. 
Astfel, lucrările ştiinţifice publicate şi tematicile de cercetare abordate cuprind aspecte 
teoretice şi practice privind noua prezentare a mecanismelor monetare naţionale şi 
internaţionale; fundamentarea procesului decizional financiar la nivel microeconomic; noua 
teorie privind valoarea, mecanismul de obţinere şi gestionarea acesteia, precum şi întregului 
edificiu al organizării a activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic. Pe acest 
fundament se poate construi un model teoretic adecvat societăţii informaţionale şi a 
cunoaşterii, spre care se îndreaptă în prezent omenirea. 

Profesorul Paul Bran s-a arătat deosebit de generos în activitatea desfăşurată în 
Republica Moldova. A avut contribuţii considerabile la formarea şi pregătirea specialiştilor 
pentru economia naţională. A descoperit tineri dotaţi şi pasionaţi pentru cercetarea ştiinţifică. 
Sub conducerea domniei sale, în calitate de conducător ştiinţific, şi-au susţinut teza 16 
specialişti. 

Întemeietorul Academiei de Studii Economice din Moldova, primul rector al instituţiei 
noastre, profesorul Paul Bran va rămâne pentru totdeauna în istoria ASEM.  

Am avut fericita ocazie de a sta în preajma unui OM cu adevărat important…  
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IN MEMORIAM 
PAUL BRAN 

 
Nicolae DARDAC 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 
 

L-am întâlnit pe profesorul Paul Bran, întâia oară, în urmă cu peste 45 de ani. Era în 
vara anului 1965, în Şerban Vodă. Eu terminam anul întâi, promoţia profesorului Bran finaliza 
studiile de licenţă ale Facultăţii de Finanţe, marcând evenimentul printr-o şedinţă festivă. La 
acea festivitate am fost invitaţi şi câţiva studenţi din anul întâi. Cu totul întâmplător am stat de 
vorbă cu profesorul Paul Bran şi am aflat că am fost elevi ai liceului „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa, că suntem de pe aceleaşi meleaguri. 

Patru ani mai târziu, după absolvirea facultăţii, am fost repartizat ca asistent universitar 
la catedra de Finanţe. Aici l-am reîntâlnit pe profesorul Bran şi am devenit colegi, iar mai 
târziu şi colaboratori. Am scris şi publicat împreună, fiind puternic impresionat de stilul unic, 
inconfundabil, de abordare a fenomenelor specifice domeniului financiar-monetar.  

Cel mai bine l-am cunoscut, însă, în cele două mandate ale sale de rector al Academiei 
de Studii Economice. Era în primăvara anului 1996. Îmi amintesc şi acum foarte clar de 
primele zile ale mandatului său. La vremea aceea, prim-ministru al Guvernului României era 
colegul meu de facultate, Nicolae Văcăroiu. Reacţia profesorului Paul Bran a venit imediat. 
Sună-l pe primul-ministru, în calitatea ta de fost coleg şi nu de prorector,  şi roagă-l să ne 
primească în audienţă. Atât şi nimic mai mult. La câteva zile primul-ministru ne-a primit la 
Palatul Victoria. I-am spus atunci, veniţi domnule prim-ministru să vedeţi cum arată şcoala în 
care aţi învăţat, cum arată sălile de curs, biblioteca şi Aula Magna. Eu ce pot să fac? Cu ce pot 
să vă ajut?, a replicat primul-ministru. Cu sponsorizări a răspuns prompt profesorul Paul Bran. 
Cu sponsorizări de la Banca Naţională şi de la bănci. Exact la o săptămână am fost din nou la 
guvern unde erau prezenţi Guvernatorul Băncii Naţionale, Ministrul Finanţelor şi preşedinţii 
celor şase bănci cu capital de stat. Au venit sponsorizările. Acesta a fost începutul. A fost 
kilometrul zero al reconstrucţiei profunde a universităţii noastre. Ce-a urmat, ştim cu toţii. 
Astăzi, la peste 15 ani, datorită acestui început continuat ulterior de profesorul Paul Bran în al 
doilea mandat al său şi apoi de actualul rector, profesor Ion Gh. Roşca, suntem în admiraţia 
celor care ne calcă pragul. Ne invidiază, dar admirativ. 

Admirativ l-am invidiat şi eu pe profesorul Paul Bran, pentru inteligenţa sa nativă, 
pentru mintea sa clară, pentru iubirea sa habotnică faţă de şcoală, pentru curiozitatea sa faţă de 
noutăţile ştiinţifice, pentru capacitatea de reacţie, pentru promptitudinea cu care găsea soluţii 
şi lua decizii majore, pentru destinele universităţii noastre, pentru tot ce a întreprins şi pentru 
moştenirea pe care ne-a lăsat-o. 

Îmi vine în minte acum numele marelui comandant al Greciei Antice Temistocles, care 
întrebat de câţiva prieteni apropiaţi ce gândeşte despre strălucita victorie a generalului 
Miltiade după teribila bătălie de la Marathon, el le-a răspuns sec şi lapidar „laurii lui Miltiade 
nu mă lasă să dorm.” L-a invidiat, dar admirativ. Poate că sunt unii, mă încredinţez că puţini 
la număr, care i-au refuzat profesorului Paul Bran laurii lui Miltiade şi nu au înţeles 
generozitatea şi nobleţea sufletească a lui Temistocles. Şi ei l-au invidiat pe profesorul Paul 
Bran, dar nu admirativ. Este vorba de cu totul altă invidie. Este cea care proclamă „să moară 
capra vecinului” sau mai nou „să moară vecinul şi să-i iau capra” şi care pare a fi viciul nostru 
naţional. 

Cred cu tărie că viaţa profesorului Bran a fost binecuvântată de Dumnezeu. L-a 
înzestrat cu multe calităţi. A fost un profesor plin de har, carismatic şi iubit de studenţi. A fost 
creator de şcoală şi un excelent manager. Dar, mai presus de toate, un mare OM. Iar pentru 
oamenii cu adevărat mari, valoarea nu aşteaptă trecerea anilor. Cuvintele „omul sfinţeşte 
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locul” sau „rangul este inscripţia de pe monedă, iar aurul este omul” i se potrivesc întrutotul 
profesorului Paul Bran. 

Ca noi toţi, profesorul Paul Bran s-a confruntat cu multe greutăţi, a fost supus la multe 
încercări, dar de fiecare dată a reuşit să le depăşească cu eleganţă şi măsură. Regăsesc în viaţa 
şi activitatea profesorului Paul Bran modelul de apostolat. A fost în egală măsură soldat şi 
general al şcolii economice româneşti. Curajul lui a fost molipsitor. 

După mine, nicio dogmă, niciun exces nu pot fi asociate numelui său. A „păcătuit” 
doar prin muncă şi ataşament faţă de şcoala economică românească, de instituţia pe care a 
slujit-o atâta vreme. Personalitatea profesorului Paul Bran a prins contur şi s-a consacrat 
definitiv prin contribuţia sa decisivă la reforma învăţământului superior economic din 
România şi, implicit, din universitatea noastră, redându-i acesteia, prin tot ce a întreprins, 
îndeosebi în cei opt ani de mandat ca rector, strălucirea şi prestigiul de odinioară. Schimbările 
profunde de conţinut care au marcat învăţământul superior economic din ţara noastră şi nu 
numai poartă în foarte mare măsură marca Paul Bran, amprenta marilor decizii pe care a reuşit 
să le promoveze. Toate acestea au însemnat sacrificii, renunţări, altruism şi calităţi de excelent 
manager. Nimic nu a fost, însă, uşor, dar de fiecare dată a avut forţa şi tăria de a merge mai 
departe. A avut curajul de a schimba realitatea. Dacă am fi fost mai mulţi ca profesorul Bran, 
cred că am putea progresa într-o lume mai bună, am depăşi clivajele şi schimba mentalităţile. 
A militat pentru cultivarea respectului pentru adevăr, a probităţii ştiinţifice şi a 
discernământului în delimitarea valorilor reale de cele false, a adevărului de iluzie şi 
impostură, a concluziilor ştiinţifice de propaganda facilă, a curajului civic de demagogia 
ieftină. 

Prin tot ce a făcut, profesorul Paul Bran poate fi conjugat cu timpul eternitate. Şi-a 
câştigat acest drept pe care numai oamenii mari îl pot avea. Nu privea niciodată cu teamă sau 
neîncredere spre viitor, pentru că respecta şi preţuia prezentul, dovada faptului că avea 
conştiinţa eternităţii. 

Noi cei care l-am cunoscut îndeaproape nu vom putea să-i mulţumim îndeajuns pentru 
timpul acordat. Am înţeles că timpul său este eternitate. Mărturie stau, printre altele, cărţile 
sale. Acestea continuă să vorbească acum când cel care le-a scris a încetat să o mai facă. Este 
privilegiul sacru al celor înzestraţi cu puterea şi priceperea de a aşeza gânduri, idei, în cuvinte 
tipărite de a se face auzite etern. Cărţile pe care ni le-a lăsat dau astăzi interviuri în locul 
profesorului Bran. Ele răspund argumentat, ştiinţific şi clar. Ca de obicei. 

Cu siguranţă astăzi, în sălile de curs, alte voci vorbesc despre teoria şi fascinaţia 
valorii, preluând, îndrăznesc să cred, cu modestie şi respect, drumuri înaintea lor începute, 
bătătorite. Mâine, alte minţi, vor dezvolta conceptele specifice domeniului financiar-monetar. 
Însă ce a ce aceste minţi nu au voie să uite, să ignore sau să nege este tocmai povestea 
responsabil meşteşugită cu mult înaintea lor de profesorul Paul Bran. 

Ar fi avut, încă, multe, foarte multe de spus, pe această lume, dar timpul nu a mai avut 
răbdare. A plecat prea devreme dintre noi, dar a lăsat şcolii economice româneşti o operă şi o 
atitudine care nu vor fi uitate niciodată de cei care l-au cunoscut, de cei care ca şi mine, l-au 
preţuit şi invidiat admirativ. 

Pentru toate acestea şi pentru multe altele, cred că numele profesorului Bran, acum 
când nu mai este printre noi, trebuie rostit cu respectul cuvenit, în şoaptă şi cu sfiiciune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



În memoria Profesorului Universitar Dr. PAUL BRAN, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 29 

STAN cu BRAN 
     

Ion STANCU 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
    Sunt un privilegiat al acestui moment memorabil, unic aş putea spune, prin faptul că 
sunt elevul, sunt asistentul, sunt cel care a fost promovat la catedra de Finanţe de către 
profesorul Paul Bran. 
    Anul 1973, de absolvire a facultăţii a fost pentru noi o separare  între cei care aveau 
dosarele bune la partid şi cei care aveam alte dosare, drept urmare am fost repartizat la bancă, 
dar am avut modelul profesorului Bran tot timpul, un dascăl pentru învăţământul superior şi 
am insistat să revin în Academia de Studii Economice. Profesorul Paul Bran, alături de şeful 
catedrei, profesorul Glăja, mi-au deschis această cale de a fi dascăl în Academia de Studii 
Economice şi cărora le datorez cariera mea profesională de la Academia de Studii Economice. 
  A fost un model prin inteligenţa deosebită, prin modernismul pe care îl promova în 
vremurile acelea. Ne amintim foarte mulţi dintre noi deosebitul simţ al umorului profesorului 
Bran în situaţii  mai dificile, dar şi în situaţii de mare bucurie. Mi-a fost alături pentru proiecte 
profesionale, pentru proiecte de editare de cărţi în finanţe. Facultatea de Finanţe păstrează, în 
continuare, la cursul de Relaţii valutare, modelul, formatul după care  profesorul Paul Bran a 
scris şi a predat.  

I-am fost permanent alături astfel încât lumea făcea glume „iată pe Bran şi pe Stan sau 
pe Stan cu Bran”. 
   Explica fenomenul economico-financiar prin modele din domenii ştiinţifice ca fizica, 
informatica, chimia, ştiinţa informaţiei, filosofia. Eram foarte animaţi de sprijinul lui de 
modelare analogică, de a face acele prezentări grafice deosebit de sugestive. Spun deosebit de 
sugestive pentru că o lucrare care se chema atunci „Mecanismul Economico-Financiar” era 
foarte mult promovată pentru a face o înţelegere mai bună, o logică cât de cât posibilă în acele 
vremuri ale economiei şi finanţelor. 

Dânsul este şi promotorul aducerii în Academia de Studii Economice a reprezentării 
video, a informaticii, a calculatoarelor în sălile de curs şi de seminar, ceea ce s-a continuat 
desigur în mandatele rectorului Ion Gh. Roşca. Este o frumoasă moştenire cu care Academia 
de Studii Economice  se mândreşte.  
    Dacă e să revin la spiritul de umor pe care dânsul îl avea, haideţi să ne imaginăm că eram 
într-o sală de analiză critică la partid, cu secretarul de partid de atunci, şi pentru că analiza critică 
era „profundă şi îndelungă”, nu se mai termina. Profesorul Bran priveşte la ceas şi, observat fiind 
de secretarul de partid, este apostrofat, dar găseşte umorul să spună: „Nu vă supăraţi tovarăşe 
secretar, am dat 2000 lei pe acest ceas elveţian şi mă uit la el ca valoare ce o port’’. 
    Trecând peste momentul ’89 în Aulă, iarăşi facem un efort de imaginaţie, Aula plină 
pentru  decernarea diplomei Doctor Honoris Causa  preşedintelui României, Ion Iliescu. 
Acesta la prezidiu cu boneta care nu prea stătea pe capul preşedintelui, cade în cele din urmă 
şi profesorul Bran îi aminteşte că bugetul Academiei de Studii Economice este cu zero mii lei 
la investiţii şi că din această cauză nu a putut să aibă o bonetă mai largă. 
    Domnul profesor Paul Bran este ctitor de Academii în sensul general, în sensul larg al 
noţiunii: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Academia de Studii Economice din 
Moldova în particular. Aş vrea să ne amintim de momentul în care dânsul a fost ales rector. 
Acea perioadă a însemnat etapa deschiderii Academiei de Studii Economice, a fost etapa de 
modernizare, de la care Academia de Studii Economice a început să reprezinte o universitate 
de prestigiu, iar exemplul dumnealui a fost continuu îmbogăţit. 
    Noi sperăm, ca şi beneficiari ai acestei deschideri, să avem chiar credinţa, astăzi, că 
acolo sus profesorul Bran va fi bucuros de ceea ce am reuşit să facem în prelungirea acţiunilor 
sale de modernizare a universităţii noastre. Îl asigurăm că vom continua să facem din 
Academia de Studii Economice o referinţă de foarte bună reputaţie naţională şi internaţională. 
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PROFESORUL PAUL BRAN – CTITOR DE ŞTIINŢĂ,  
FORMATOR DE SPECIALIŞTI, MANAGER AL INOVAŢIEI  

ŞI MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 
 

Tatiana MOŞTEANU 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 
 Vineri, 10 decembrie 2010, ora 9,30, în Amfiteatrul 3MIII, s-au desfăşurat lucrările 
Conferinţei Internaţionale cu tema „STABILITATEA FINANCIARĂ ŞI MONETARĂ ÎN 
ŢĂRILE EMERGENTE”, dedicată memoriei profesorului Paul Bran. 
 În cadrul conferinţei au fost prezentate alocuţiuni din partea celor care au colaborat cu 
profesorul Paul Bran, care l-au cunoscut şi i-au apreciat personalitatea şi contribuţiile 
valoroase la îmbogăţirea ştiinţelor economiei şi finanţelor în folosul învăţământului 
universitar economic şi al tuturor celor interesaţi. 
 Recunoştinţa şi elogiile aduse marii personalităţi formate şi manifestate prin Academia 
de Studii Economice, facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV), 
catedrele de Monedă şi Finanţe, sunt prilejuite de cei 70 de ani pe care i-ar fi împlinit în luna 
septembrie 2010. 
 Profesorul Paul Bran a fost devotat carierei didactice şi cercetării ştiinţifice şi a 
promovat performanţele obţinute prin cercetare de către personalul didactic, reflectate atât în 
procesul învăţării, dar şi în diseminarea rezultatelor cercetării prin doctorat sau alte forme 
organizate, inclusiv publicaţiile foarte bine cotate. Paul Bran a fost el însuşi o autoritate 
ştiinţifică, polarizând doctoranzi în coordonare, cadre didactice tinere, colaboratori apropiaţi 
în domeniile pe care le-a coordonat. 
 Opera profesorului Paul Bran cuprinde cărţi cu înaltă valoare recunoscută în lumea 
specialiştilor din ţară şi din străinătate. Cele mai renumite sunt: Finanţele întreprinderii, 
Economica valorii, Gestiunea financiară a întreprinderii, Managementul prin valoare. 
 Rector al Academiei de Studii Economice, în perioadele 1996-2000 şi 2000-2004, s-a 
dăruit managementului performanţelor universităţilor. A fost iniţiatorul modernizării bazei 
materiale, a infrastructurii şi logisticii în spaţiile de învăţământ şi administraţie ale instituţiei 
noastre. Se datorează lui construcţia noului imobil Moxa, unde, din 2004, se află sediile 
administrative ale facultăţilor de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori şi Economia 
Agroalimentară şi a Mediului. Acum, această clădire îi poartă numele, iar la intrarea ei se află 
bustul profesorului, creaţie a sculptorului Hojbotă Bogdan. Această operă de artă este realizată 
cu sprijinul financiar al Băncii Naţionale a României. 
 Remarcat pe multiplele coordonate ale managementului activităţilor economiştilor, 
profesorul Paul Bran a dovedit un plus de ataşament şi de străduinţă faţă de comunitatea 
economiştilor, prin funcţia de preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România 
(AGER), pe care a îndeplinit-o, în perioada 2001-2006. 
 De numele profesorului Paul Bran se leagă şi importante reforme economice şi 
financiare din România de după 1990. A funcţionat în structura departamentală a guvernului 
Petre Roman. A fost fondator al BCR, împreună cu fostul preşedinte Ion Ghica şi 
vicepreşedintele Ion Niţu. 
 Ne mândrim că numele profesorului Paul Bran se leagă de înfiinţarea ASE Chişinău, 
unde a şi îndeplinit funcţia de rector în perioada 1991-1994. 
 Doresc să menţionez câteva dintre meritele profesorului Paul Bran pentru Academia de 
Studii Economice: 

• începutul procesului de modernizare a bazei materiale a ASE; 
• iniţierea înfiinţării învăţământului la distanţă în Bucureşti şi în centrele teritoriale; 
• modernizarea bibliotecii, a manualelor universitare şi a metodelor de predare; 
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• înfiinţarea laboratoarelor de simulare a activităţilor financiar-bancare din economia 
reală; 

• regândirea concursului de admitere în ASE; 
• noi abordări ale unor concepte, fenomene şi procese în cărţile care-i definesc 

personalitatea şi opera ştiinţifică: Economica Valorii, Managementul prin valoare; 
• contribuţii la reformele economice; reformarea învăţământului superior economic. 

 Aducem în atenţia publicului larg recunoaşterea valorii profesional-ştiinţifice a 
profesorului Paul Bran, care rămâne ca un model, din trecut, demn de respect şi de urmat 
pentru cei care astăzi reprezintă viitorul. 
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PROFESORUL PAUL BRAN – PERSONALITATE  
A ŞTIINŢEI ECONOMICE ROMÂNEŞTI 

 
Gheorghe ZAMAN 

Membru corespondent al Academiei Române 
 
 
 Dezvelirea bustului profesorului universitar doctor Paul Bran, la Academia de Studii 
Economice Bucureşti, reprezintă nu doar un prilej de a evoca personalitatea ştiinţifică a 
marelui dascăl, dar şi un simbol etern al recunoştinţei atâtor generaţii de studenţi şi doctoranzi 
pe care i-a format, precum şi al colegilor săi de la universitatea pe care a slujit-o cu devoţiune 
totală, ca profesor şi rector cu performanţe ştiinţifice şi manageriale luminoase şi pilduitoare 
în istoria instituţiei.  

Profesorul Bran a fost o perioadă de timp şi preşedintele Asociaţiei Generale a 
Economiştilor din România, în cadrul căreia a promovat cu consecvenţă valorile teoretico-
metodologice şi practic-aplicative ale profesiei de economist, percepută complex, prin prisma 
menirii sale societale, bazate pe performanţe şi slujirea intereselor economiei naţionale, pe 
înţelegerea complexă a fenomenelor globalizării şi intensificării interdependenţelor dintre 
economiile naţionale, bazate pe cunoaştere şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
 Profesorul Bran ne-a lăsat o operă ştiinţifică de înaltă valoare, a cărei semnificaţie, 
actualitate şi contribuţie rămân, spre aprofundare şi dezvăluire,  în sarcina istoriei gândirii 
economice contemporane a României. 
 Din multitudinea problematicii teoretico-metodologice a numeroaselor lucrări 
elaborate de profesorul Bran menţionăm importanţa cu totul deosebită a concepţiilor, 
modelelor şi abordărilor cantitativ-calitative ale noţiunii de valoare, în contextul sistemelor 
economico-financiare, la nivelurile micro, macro şi internaţional. În acest cadru, o importanţă 
deosebită şi incitativă în planul cercetării economice actuale şi de viitor o au contribuţiile 
ştiinţifice ale profesorului Bran privind tipologia valorii, procesele de formare şi validare a 
acesteia, modul în care valoarea poate fi pusă în serviciul creşterii eficienţei economice, al 
respectării şi rigorii principiului „câştig-câştig” („win-win”) pentru toţi jucătorii, al echităţii şi 
justiţiei economico-sociale. 
 Profesorul Bran are contribuţii notabile şi în ceea ce priveşte modalităţile de moder-
nizare a învăţământului economic superior, fundamentarea politicilor economice şi financiare 
pentru performanţa instituţiilor de educaţie terţiară, implementarea sistemelor de e-learning în 
universităţi, creşterea rolului social al învăţământului superior. 
 Cu această ocazie comemorativă, Asociaţia Generală a Economiştilor din România îşi 
exprimă admiraţia, preţuirea şi prinosul de recunoştinţă pentru munca neobosită şi opera 
ştiinţifică a profesorului universitar dr. Paul Bran care rămân exemplu grăitor de competenţă 
profesională şi erudiţie, de pasiune şi obiectivitate ştiinţifică, de respectare neabătută a codului 
deontologic al profesiei de economist. 
 Puternica personalitate ştiinţifică a profesorului Bran va rămâne pentru totdeauna un 
luminos reper în memoria noastră, a colegilor şi studenţilor săi. 
 
    

Bucureşti, 
10 decembrie 2010 
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PROFESORUL, COLEGUL ŞI OMUL PAUL BRAN – IN MEMORIAM 
 

Gabriela ANGHELACHE 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 

În această sală de curs, în această zi comemorativă, spiritul profesorului Paul Bran se 
simte printre noi, cei care încă îl aşteptăm să păşească la catedră şi cu zâmbetul pe buze, cu o 
glumă sau cu o exprimare de multe ori eliptică, dar plină de semnificaţie, să-şi înceapă 
prelegerea. 

Modestia, ţinuta ireproşabilă, rigurozitatea, sobrietatea intelectuală au fost apreciate 
de-a lungul timpului de generaţiile de studenţi, cărora a încercat să le insufle dragostea şi 
respectul pentru meseria de economist. 

Nu i-au plăcut aproximaţia şi jumătăţile de măsură, iar adevărul i s-a părut lucrul cel 
mai important într-o lume care avea nevoie de astfel de valori. 

Cine l-a cunoscut cu adevărat pe profesorul Paul Bran ştie că s-a dăruit pentru studenţi 
şi pentru şcoala economică prestigioasă pe care a slujit-o mai bine de patru decenii. 

Cine a audiat prelegerile sale ştie cu câtă măiestrie prezenta, diseca, examina şi 
pătrundea fenomenul financiar-monetar. Ca studentă nu pot să nu-mi amintesc cursurile la 
sfârşitul cărora se aprindea flacăra cunoaşterii sau cel puţin o scânteie a acesteia, după ce 
profesorul făcea analogii cu fenomene din fizică sau aşeza fenomenul monetar-valutar într-un 
model cibernetic. 

Cine a fost coleg de Catedră cu profesorul Paul Bran nu poate să nu se gândească la 
intervenţiile sale asupra materialelor didactice, la grija pentru elaborarea unor materiale bazate 
pe metoda învăţării active sau la îndemnul permanent şi sprijinul pe care îl acorda tinerilor 
asistenţi şi preparatori. 

Şi mai presus de toate nu putem să nu omagiem OMUL Bran, cel care a dăruit totul 
Academiei de Studii Economice, cel care era prezent zilnic înainte de ora 7 dimineaţa în 
biroul său de la Rectorat, cel care se interesa de greutăţile şi bucuriile tuturor. 

A lăsat un gol nemăsurat în sufletele noastre. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
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OMUL – PROFESORUL 
PAUL BRAN 

 
Constantin POPESCU 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 
 

 

În faţa trecutului meu se află omul-profesor 
Paul Bran, cu care am „copilărit” în ale ştiinţei 
economice, am colaborat în echipa marii familii a 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, am 
trăit şi am muncit în circumstanţele inevitabile legate 
de suferinţe şi vinovăţie, de nedreptăţi ale oamenilor şi de neajunsuri ale vârstei. 

Noi, din care faci parte şi tu omule-profesor Paul Bran, suntem onoraţi să purtăm în 
armonia fiinţei noastre energia spiritului tău, pe care ai dăruit-o, până la ultima suflare 
educaţiei economice pe sensul vieţii şi pentru toată viaţa în numele autoguvernării umane 
inteligente, căutării fericirii în cât mai înalte văzduhuri, prosperităţii poporului român ca 
„întreg viu integrat” în această parte a microcosmosului nostru comun. 

Se cuvine să amintim acum, când cinstim viaţa, activitatea şi iubirea ce au însoţit 
tranziţia sa în microcosmosul coexistenţei noastre comune, că omul-profesor Paul Bran şi-a 
pus  amprentele spiritualităţii sale pe calitatea lucrului bine făcut de la cursurile pe care le 
ţinea, la doctoranzii pe care îi îndruma, de la managementul celor două organizaţii gemene – 
din Bucureşti şi Chişinău – la „leul” identităţii reînnăscute în Republica Moldova, de la 
Economica valorii la Valoarea educaţiei în lumea dominată de individualism patologic, de 
lăcomie şi de interesele celor puternici, militar, economic şi social. 

Credit 
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Află, te rog, de la mine, dragă domnule om-profesor, Paul Bran, că Medalionul 
aniversar căruia i-au dat viaţă prietenii tăi adevăraţi, reprezintă un semn că lumea noastră 
ştiinţifică de dincolo şi dincoace de Prut mai are în conştienţa sa valoarea preţuirii pentru ceea 
ce este trainic şi sănătos, întru împlinirea fiinţei noastre spirituale prin educaţie şi credinţă, 
prin iubire şi cunoaştere, prin solidaritate umană şi comuniune socială, prin responsabilitatea 
asumării libertăţii de „a fi”, întregi integraţi, a căror mamă este Pământul nostru strămoşesc, 
iar tatăl este Soarele ce ne încălzeşte cu energia pe care o revarsă spre a supravieţui şi a ne 
împlini viaţa în cât mai multe văzduhuri lumeşti.  

Schimbarea pe care a produs-o omul-profesor Paul Bran Aici şi Acolo, Acolo şi Aici 
este o transformare de sens, expresie a voinţei de sens care, spre deosebire de voinţa de 
plăcere şi voinţa de putere, atât de „performante” în lumea noastră dezumanizată şi 
despiritualizată, îşi are rădăcinile în Natura şi Societatea din El, în ceea ce a moştenit de la cei 
care i-au dat viaţă, în energia cuibului familiei sale care îl preţuieşte şi îl cinsteşte veşnic, în 
dragostea cu care a fost şi este înconjurat de cei care cred că schimbarea în bine începe 
întotdeauna cu tine, se produce din interiorul spre exteriorul nostru, fiind adevărata trăire a 
paradigmelor prin care înţelegem şi ne raportăm la lumea în care coexistăm şi ne succedem ca 
generaţii vii. 

În acest moment de cinstire a omului-profesor Paul Bran sunt onorat să mă aflu printre 
cei  care cred că Viitorul României sunt oamenii săi de înaltă moralitate, ce pun educaţia şi  
cunoaşterea, tradiţiile şi credinţa în slujba împlinirii noastre de sens, în marea familie a iubirii 
de neam şi de ţară, de limbă şi cultură, de armonie şi toleranţă, în acest spaţiu al timpului care 
dăinuie prin ireversibilitate. 

Bine ar fi ca o apreciere scoasă din fântâna spiritului omului-profesor Paul Bran cu 
privire la Noi, că „Avem obiceiul să ne batem joc de prezent, negând complet trecutul şi 
uitând viitorul”, să ne trezească din veci şi să ne facă să trăim înţelepciunea că „numai dacă 
devenim schimbarea care dorim să se producă în lumea noastră”, atunci şi numai atunci putem 
fi  mândri de cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm ca fiinţe cosmice româneşti 
ce trăiesc o experienţă umană unică şi ireversibilă. 

Se pare că uităm esenţialul, şi anume că atunci când părăsim această primă lume a 
noastră nu luăm cu noi nimic din ce a reprezentat „a avea” şi că merită să pregătim educaţia 
celor care vin spre noi din perspectiva înţelegerii, că ceea ce contează cu adevărat pentru acest 
segment de tip uman, cosmic petrecut împreună în fiecare cuib al iubirii este ceea ce lăsăm 
după Noi ca fiinţe vii, înzestrate cu mândria apartenenţei la familia în care ne-am născut şi 
comunitatea în care am crescut, ca lucruri durabile ce împlinesc viaţa generaţiilor ce coexistă 
şi se succed inevitabil, ca descoperiri ale cunoaşterii şi credinţei în speranţă, care pun energia 
microcosmosului din noi în slujba bucuriei de a trăi în armonie cu noi înşine, cu semenii 
noştri, cu întregul viu comun din care facem parte organică. 

Produce în mine, astăzi, poate mai mult decât oricând, un fulger de conştienţă, de  
frumoasă speranţă raţională, că oameni-profesori de la Chişinău şi Bucureşti, se află cu 
gândul, cu inima şi cu sufletul lor în paginile Medalionului aniversar închinat omului-profesor 
Paul Bran, ca semn că ceva generator de durabilitate spirituală se mai află în Noi, Aici şi 
Acolo, Acolo şi Aici, care ar putea să devină fântâna veşniciei de la care să se adape 
generaţiile ce speră să trăiască, să muncească şi să iubească în armonie cu întregul viu comun. 

Întotdeauna, când mă întâlneam cu omul-profesor Paul Bran, spiritele noastre  
comunicau în a cunoaşte ce-ţi mai face familia, cu ce te mai ocupi, dacă putem să punem 
bazele unei colaborări în plan didactic şi/sau ştiinţific etc.  

Din cele petrecute împreună, îmi face plăcere să amintesc întâlnirea pe care a avut-o cu 
studenţii Facultăţii de Economie Generală de la Academia de Studii Economice din Bucureşti 
al cărui decan de naştere instituţională eram care, după ce au citit cartea Economica valorii au 
ţinut morţiş să îl vadă pe autorul lucrării, să-l întrebe o serie de lucruri din carte şi nu numai, 
dezbaterea în jurul cărţii a fost fascinantă. 
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Interior este, în opinia mea, un cuvânt care arată că la omul-profesor Paul Bran 
lucrurile izvorau din armonia homeostazei sale asigurată de natura şi societatea din el sub 
forma celui mai înălţător dialog uman dintre iubire şi cunoaşterea ştiinţifică, care punea la 
lucrarea unor transformări de sens puterea minţii, puterea inimii şi puterea sufletului său. 

Spre bucuria şi onoarea mea s-au îndreptat energii spirituale ale omului profesor cu 
care am intrat în rezonanţă de sens, astăzi unele dintre preocupările mele legate de 
respiritualizarea învăţământului superior economic purtând în substanţa lor măreţia, 
simplitatea şi consistenţa ideilor din Economia valorii ale omului-profesor Paul Bran. 

Exterior fiinţei sale, am putea să concluzionăm că ceea ce a lăsat întru împlinirea 
noastră ca oameni-dascăli reprezintă un frumos şi fascinant model moral care în acte şi fapte 
de  viaţă trăită, de muncă şi iubire a demonstrat pe viu că avem fiecare responsabilitatea de a 
pune educaţia şi cunoaşterea în slujba vieţii şi nu împotriva ei, a vieţii la nivelul întregului 
nostru viu comun format din oameni, comunităţi, familii, organizaţii, instituţii şi mediul 
natural al supravieţuirii comune.  

Ne permitem să concluzionăm că spiritul Medalionului aniversar de Aici şi Acolo, de 
Acolo şi Aici a surprins esenţa vieţii şi activităţii omului-profesor Paul Bran sub simplitatea 
chemării“: 

„ÎN NOI SE AFLĂ SCHIMBAREA ÎN BINE, SE PRODUCE ÎNTOTDEAUNA DIN 
INTERIOR SPRE EXTERIOR”. 
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COMPLEXITATE ŞI PERSONALITATE. REALITATE ŞI SOLUŢII. 
PROF. UNIV. DR. PAUL BRAN ÎN UNIVERSUL ECO-ECONOMIC 

 
Florina BRAN 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
fbran@eam.ase.ro 

Carmen Valentina RĂDULESCU 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Ildiko IOAN 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Ioanildiko@yahoo.com 
 

 
 

Rezumat. Realitatea mileniului al treilea ne învaţă lecţia complexităţii în care soluţiile 
abordării pozitiviste bazate pe aroganţa cunoaşterii depline şi obiective eşuează rând pe rând 
în faţa crizelor multidimensionale. Între oamenii de ştiinţă relativi puţini, dar remarcabili 
prin durabilitatea operelor lor, care au îndrăznit să evadeze dincolo de paradigme şi să 
propună regândirea lor pentru a construi fundamentul teoretic al universului eco-economic, îl 
găsim pe Prof. univ. dr. Paul Bran. Perseverenţă, iscusinţă, disciplină, optimism, dăruire, 
creativitate au fost investite de Prof. univ. dr. Paul Bran pentru a explora, a corela, a 
sintetiza, a analiza, a evalua şi a crea un model original – teoria valorii  entropie – care 
poate să fundamenteze soluţii la disfuncţionalităţile rezultate din desconsiderarea 
complexităţii interdependenţelor în triunghiul oameni-economie-mediu. Evocăm o 
personalitate marcantă a gândirii economice, Prof. univ. dr. Paul Bran, pe de o parte, pentru 
a reliefa contribuţia ştiinţifică remarcabilă la progresul cunoaşterii, iar, pe de altă parte, 
pentru a evidenţia caracterul determinant al asocierii dintre cunoaşterea enciclopedică şi 
verticalitatea morală de excepţie în construirea unei paradigme adaptate la complexitatea 
transformării contemporane a sistemelor social-ecologice. 

 
Cuvinte-cheie: Prof. univ. dr. Paul Bran; complexitate; personalitate; valoare; 

informaţie. 
 
Cod JEL: Q56. 
Cod REL: 15D. 

„Cunoaşterea... o viaţă a spiritului,  
efort constant de adaptare la realitate,  

efort adesea dureros şi dificil, 
mereu reînnoit fără odihnă” 

(P. Langevin) 
 

1. Un ctitor de cunoştinţe – Prof. univ. dr. Paul Bran 
Creaţia lui Paul Bran se înscrie cu accente specifice în sfera ştiinţei, prin îmbinarea 

principiilor economice cu filosofia. Se poate afirma că a fost şi va rămâne în memoria 
adevăraţilor economişti şi nu numai ca o prezenţă marcantă, atât prin fermitatea poziţiilor, dar 
şi prin maniera în care se delimitează de orientările trecute şi prezente. 

Se constată o interferenţă a ideilor în gândirea pozitivă şi normativă pentru viitor a 
profesorului Paul Bran. Spiritul ştiinţific se împleteşte cu spiritul filosofic în abordarea 
problemelor economice. Aceste caracteristici ale personalităţii sale au făcut din Paul Bran nu 
numai un luptător în arenă, care se războia vehement cu orice adversar, real sau presupus al 
poziţiilor sale, ci şi un partener foarte plăcut de dialog, care nu era dispus la concesii în faţa 
poziţiilor fără valoare. 
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Cunoştinţele reprezintă o etapa avansată a transformării datelor şi informaţiilor care 
descriu procese şi fenomene din realitate, precum şi starea componentelor acesteia. Obţinerea 
lor presupune numeroase transformări, riguros disciplinate de metodologiile dezvoltate de 
ştiinţe, care reduc la minimum interpretarea subiectivă, echivocă, asigurându-se astfel 
validitatea conceptelor, teoriilor, modelelor ca instrumente ale cunoaşterii. Potenţialul de a 
pune aceste realizări în slujba binelui se decide însă în ultima etapă de transformare, etapă în 
care intervine capacitatea unică a naturii gânditoare – omul, de a evalua şi a interpreta.  

Prof. univ. dr. Paul Bran s-a remarcat în fiecare din aceste etape prin respectarea 
înţelepciunii concentrate în reguli şi norme, dar şi prin urmărirea atentă a funcţionării 
angrenajului metodologic a cărui perfecţionare a abordat-o cu pasiunea dezinteresată a 
cercetătorului dedicat. Contribuţia de marcă a Prof. univ. dr. Paul Bran este însă adusă în 
ultima etapă, în care a dovedit o abilitate ieşită din comun de a potrivi prisma gândirii astfel 
încât esenţialul să transpară şi să poată fi perceput ca atare atât de comunitatea ştiinţifică, cât 
şi de practicieni şi studenţi. Astfel, Paul Bran se înscrie în rândul celor puţini care reuşesc să 
urmărească riguros mecanisme complexe de interconectare a proceselor care se derulează în 
dimensiuni de cunoaştere ce s-au izolat unele de altele, identificând cu uşurinţă punctele 
sensibile la decizii şi care apoi transpun rezultatele căutării lor într-o formă care exprimă 
chintesenţa şi ajută la progresul cunoaşterii. 

În plan ştiinţific, contribuţia Prof. univ. dr. Paul Bran se poate organiza în mai multe 
câmpuri de cunoaştere: gestionarea fenomenului financiar, mecanismul valorii, societatea 
informaţională, învăţământul economic, management instituţional, pentru a numi numai 
câteva. Lucrările şi discursurile referitoare la subiecte din aceste domenii gravitează în jurul 
conceptului de valoare, aceasta fiind interpretată cu multă măiestrie şi surprinzătoare 
naturaleţe pentru a cristaliza elementele esenţiale în progresul gândirii economice şi ecologice. 

În cercetarea gestionării fenomenului financiar, Prof. univ. dr. Paul Bran a dezvoltat o 
viziune originală asupra unor subiecte de un deosebit interes la nivel micro şi macroeconomic 
între care se evidenţiază gestionarea financiară a valorii, proiectarea deciziilor financiare 
privind procesul de consum şi de producţie, proiectarea fluxurilor financiar-monetare, 
managementul financiar al întreprinderii, relaţiile financiare şi monetare internaţionale, 
mecanismul monetar.  

Lucrările sale – Fascinaţia valorii, Economica valorii, Managementul prin valoare –, 
sunt şocante prin conţinut, greu de înţeles pentru cei care nu au o cultură adecvată, dar, în 
acelaşi timp, foarte incitante pentru că te obligă la reflecţie, la aprofundarea conexiunilor cu 
alte ştiinţe şi la căutarea contraargumentelor.  

Prin aceste lucrări Prof. univ. dr. Paul Bran a adus dovada creativităţii şi spiritului 
inovator, dar şi a unei cunoaşteri enciclopedice, care i-a permis analiza fenomenului economic 
în contextul restricţiilor impuse de cunoştinţele din fizică privind funcţionarea sistemelor 
naturii. Prof. univ. dr. Paul Bran a intrat cu  mult curaj pe porţile deschise de economistul şi 
matematicianul român de renume internaţional Nicholas Georgescu-Roegen, pentru abordarea 
economică a naturii şi a fundamentat o teorie revoluţionară a valorii – teoria valorii entropie. 
A fost impulsionat să se aventureze pe acest drum dificil de numeroasele „stângăcii” ale 
teoriei economice în explicarea realităţilor economice şi a marilor disfuncţionalităţi – şomaj, 
poluare, dezechilibre ecologice, economice şi sociale. Este unul din puţinii economişti care au 
abordat cu pasiune un domeniu de cunoaştere care a fost mult timp marginalizat de teoria 
economică şi continuă să rămână astfel la nivel operaţional.  

Societatea informaţională a reprezentat un alt subiect în cercetarea căruia Prof. univ. dr. 
Paul Bran a canalizat acuitatea analizei sale critice, reuşind să evidenţieze o serie de conexiuni 
surprinzătoare şi deosebit de importante pentru sfera decizională. Astfel Prof. univ. dr. Paul 
Bran constata faptul că „Suntem în plină dimineaţă a unei forme de organizare a societăţii 
omeneşti: societatea informaţională sau societatea bazată pe cunoaştere. Părerile privind acest 
stadiu de dezvoltare a societăţii sunt foarte diferite şi, uneori, chiar divergente. Întâlnim 
denumiri pentru acest stadiu precum societatea post-capitalistă, societatea post-industrială, 
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societatea informaţională, societatea bazată pe cunoaştere, societatea bazată pe dezvoltarea 
durabilă.” A intuit cu eleganţă răspunsul şi a continuat analiza mecanismului de obţinere a 
valorii având ca subiect minereul preţios care va domina activitatea economică – informaţia. 
Prof. univ. dr. Paul Bran a privit informaţia cu lupa economică şi a formulat o serie de sugestii 
privind deciziile care pot pune în valoare potenţialul economic şi natural. Astfel, subliniază 
importanţa procesului de consum, care poate acţiona ca amplificator al valorii, dar şi 
împotriva ei.  

Un alt domeniu în care Prof. univ. dr. Paul Bran a investit, pe lângă profesionalism şi 
rigoare, mult suflet şi dragoste de oameni este educaţia. Prelegerile, materialele didactice, 
lucrările de licenţă, de disertaţie şi de doctorat îndrumate stau mărturie măiestriei unui dascăl 
de excepţie. Personalităţi remarcabile ale profesiei de economist s-au format şi dezvoltat în 
creuzetul creativităţii construit de Prof. univ. dr. Paul Bran în Academia de Studii Economice.  

 
2. Mediul şi economia – strălucirea înşelătoare a „verdelui” 
Mediul se degradează printr-o serie de procese din ce în ce mai intense şi mai 

complexe. Clima se schimbă datorită acumulării bioxidului de carbon emis de industriile 
energo-intensive. Biodiversitatea devine din ce în ce mai săracă odată cu expansiunea 
infrastructurii, mediului urban, siturilor contaminate, defrişării şi a supraexploatării 
populaţiilor de peşte şi nu numai. Deşeurile se acumulează în „curtea” marilor aglomerări 
urbane şi în spaţiul rural din ţările în curs de dezvoltare. Resursele de apă se epuizează şi 
periclitează supravieţuirea a milioane de locuitori. Fluxuri invizibile, dar extrem de nocive de 
substanţe vin în contact cu oamenii, animalele, plantele şi alţi actori ai lumii „necuvântătoare” 
răspândind moarte şi îmbolnăviri dintre cele mai grave. Toate aceste schimbări au devenit din 
ce în ce mai vizibile publicului invadând spaţiul privat prin intermediul tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicare moderne. 

Înainte însă ca publicul să le sesizeze, comunitatea ştiinţifică a conştientizat conflictul 
major între ceea ce numim dezvoltare şi ceea ce ne asigură supravieţuirea şi chiar bunăstarea. 
Semnalele au fost transmise, destul de vehement, cu mai bine de patru decenii în urmă. În 
acest interval se poate vorbi de o evoluţie oscilantă cu tendinţă ascendentă, adică spre creştere 
a importanţei problematicii de mediu în viaţa de zi cu zi şi la nivel decizional. Astfel, suntem 
obişnuiţi cu peisajul containerelor individualizate pe materiale reciclabile, conştientizăm cu 
mai multă uşurinţă valoarea combustibililor fosili epuizabili atunci când plătim benzina al 
cărei preţ cuprinde şi taxa pe carbon, construcţiile ecologice şi izolarea termică a clădirilor 
sunt intrate în limbajul cotidian, iar metafora „verde” transmite acelaşi mesaj pentru un public 
din ce în ce mai larg – protejează mediul pentru a supravieţui.  

Multitudinea de activităţi şi produse „verzi” care se profilează în câmpul percepţiei 
noastre şi al comunităţii ne pot îndreptăţi să ducem mai departe metafora – a venit „primăvara”. 
Ajungem astfel la metafora iniţială „Primăveri tăcute”, propusă de Rachel Carson în 1968 
pentru a sugera impactul toxic al pesticidelor. Dacă primăvara este sau nu tăcută putem afla 
reflectând asupra unor evenimente recente: explozia platformei de exploatare petrolieră din 
Golful Mexic şi ruperea barajului de decantare din Ungaria. Cât de „verzi” au fost deciziile care 
au astfel de consecinţe? Răspunsul este foarte simplu – criteriul ecologic nu a existat sau a avut 
o pondere foarte redusă. Acest răspuns ne aduce mai aproape de semnificaţia iniţială a 
„primăverii” şi ne proiectează în planul reflecţiilor, întrucât schimbările aduse de patru decenii 
de protecţie a mediului sunt nesemnificative. Prin urmare, soluţiile existente, oricât de 
progresiste şi elaborate sunt, nu reuşesc să fie pe măsura provocărilor. 

 
3. Reducţionism şi complexitate în confruntarea cu criza ecologică 
Problematica de mediu a fost abordată de numeroase ştiinţe, iniţial, independent, iar 

apoi din ce în ce mai mult în context inter şi transdisciplinar. Desigur, aceasta a adus 
numeroase progrese în plan teoretic şi operaţional, dar şi recunoaşterea limitelor cunoaşterii 
ştiinţifice. Ca răspuns, s-au intensificat cercetările bazate pe paradigma complexităţii. 
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Paradigma ştiinţifică tradiţională se bazează pe reducţionism, adică fenomenele, 
procesele şi componentele sunt analizate şi reduse la elemente simple care vor fi studiate 
pentru a explica schimbările lor şi semnificaţia schimbărilor în raport cu întregul din care fac 
parte. Această abordare este dominantă şi a fundamentat cunoaşterea modernă a lumii. 
Paradigma complexităţii a fost adoptată de cercetarea ştiinţifică pentru că aplică o viziune 
complementară. Ştiinţa complexităţii consideră că sistemele sunt formate din părţi foarte 
numeroase, care nu pot fi identificate în totalitate şi care interacţionează generând 
comportamente neliniare. Complexitatea este o caracteristică a sistemelor care nu permite 
formularea unor explicaţii pe baza cunoaşterii caracteristicilor părţilor componente. 
Interacţiunile dintre părţi şi consecinţele acestor interacţiuni sunt la fel de importante. Prin 
urmare, paradigma ştiinţifică tradiţională nu este în măsură să furnizeze informaţia şi 
cunoştinţele necesare pentru a înţelege comportamentul acestor sisteme. 

Modelele conceptuale care reprezintă relaţia om-natură au evoluat în funcţie de 
cunoaşterea accesibilă la diferite momente. Astăzi, această relaţie este configurată prin 
asumarea complexităţii sistemelor, unul din cel mai larg acceptate modele fiind cel propus de 
Berkes şi Folke (1998): teoria sistemelor social-ecologice şi ciclul adaptiv. 

Teoria sistemelor social-ecologice pleacă de la premisa că înfăptuirea obiectivului de 
durabilitate presupune înţelegerea funcţionării sistemelor social-ecologice integrate. Acest 
model reprezintă dinamica umană, socială şi naturală ca parte a unui sistem integrat în care 
sunt evidente interconexiunile social-ecologice şi în care delimitarea dintre sistemele sociale 
şi naturale este artificială şi arbitrară. 

Obiectivul modelului este de a înţelege sursa schimbărilor care au putere de 
transformare în sistemele adaptive. Ţinta analizei sunt schimbările economice, sociale şi 
ecologice care se produc cu diferite viteze şi la diferite scări spaţiale şi temporale. 
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Sursa: Berkes şi Folke (1998). 

Figura 1. Sistemele social-ecologice 
 

În figura 1 este o reprezentare vizuală a conceptului de sistem social-ecologic. Aici se 
observă accentul pus pe rolul învăţării sociale. Componentele structurii ierarhice a sistemului 
sunt conectate prin cunoaşterea şi înţelegerea proceselor ecologice care sunt mai apoi traduse 
în practici manageriale. De asemenea, nu este exclusă posibilitatea intervenţiei altor 
determinanţi ai schimbării. 

 
4. Geneza unei teorii fundamentale pentru înţelegerea universului eco-economic – 

teoria valorii entropie 
Prof. univ. dr. Paul Bran s-a aplecat cu multă pasiune asupra acestui domeniu de 

disfuncţionalităţi – degradarea mediului înconjurător – în încercarea de a formula o teorie 
economică în stare să permită explicarea interacţiunii mediu-economie astfel încât să rezulte 
cunoştinţe utile procesului decizional. El sesizează necesitatea unei noi paradigme a valorii 
(caseta 1), dar şi dificultăţile pe care le presupune adoptarea ei. Aceste dificultăţi au avut 
efectul unui stimulent, fiind departe de a-l descuraja în angajamentul revoluţionar pe care şi 
l-a propus.  
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Caseta 1. La început de drum… 
„Drumul spre o nouă paradigmă l-am început înainte de 1989, în momentele  în  care,  
ocupându-mă  de  măsurarea  sau  repartizarea  financiară  a  valorii,  am  observat numeroase 
stângăcii ale teoriei economice din acea perioadă în explicarea  realităţii   economice,  
precum   şi   marile   disfuncţionalităţi   (şomaj,   poluare,  dezechilibre economice şi sociale) 
ce s-au dezvoltat în societate, atât la noi (unde  foloseam teoria valorii bazată pe muncă), cât 
şi în ţările care foloseau teoria valorii  bazată pe utilitate (valoarea marginală).” 

Bran, P. (2010), Managementul prin valoare, Editura Universitară, Bucureşti, p. 24.
 

Prof. univ. dr. Paul Bran face primul pas pentru conturarea noii teorii a valorii 
economice prin precizarea suportului fizic al valorii. În acest sens, precizează că 
„individualizarea omului în cadrul Naturii nu ne-a adus decât singurătatea învingătorului. Am 
constatat, încă o dată, că cele mai periculoase lucruri sunt ... victoriile! Şi victoria împotriva 
Naturii, pregătită asiduu inclusiv de teoriile economice, nu face excepţie. Adaptările de faţadă 
ale teoriei la anomaliile tot mai evidente faţă de realitatea economică nu mai ajută nici teoria, 
nici activitatea practică ce o foloseşte. Se impune «o intrare în adâncuri» pentru a reinterpreta 
fenomenul obţinerii valorii după legile şi exigenţele ştiinţelor Naturii, realizând Economica 
valorii, o îmbinare între economia şi fizica valorii.” 

Folosind cu deosebită uşurinţă unul din cele mai puternice instrumente ale comunicării 
– metafora, Prof. univ. dr. Paul Bran întreprinde o drumeţie „pe muntele cunoştinţelor 
ştiinţifice” pentru a reformula relaţia de definiţie a valorii. Astfel, în viziunea sa relaţia de 
definiţie are forma unei egalităţi între intrările în procesele economice şi ieşirile (rezultatele) 
din aceste procese: 

c + s + [ Pna + Pba + Psa + …Pea] = c + s + p′′ + E
+
d  

unde:   
c + s reprezintă potenţial economic atras din structura întreprinderii (conservat aici în 
urma unui proces de consum anterior);  
paranteza mare […] redă intrările directe în procesele economice (fără a trece prin 
capitalul firmei) şi în mod gratuit de potenţial natural (Pna), biologic (Pba), social (Psa) 
şi, uneori, economic (Pea);  
c + s + p″ reprezintă rezultatele utile care sunt suport fizic pentru valoare. Profitul (p’’) 
preia influenţele tuturor proceselor angrenate în obţinerea şi gestionarea valorii;  
E

+
d reprezintă ieşirile inutile sistemului economic sub formă de deşeuri cu entropie 

înaltă.  
 
Plecând de la această relaţie de definiţie, rezultă principalele schimbări de paradigmă, 

şi anume: 
- intrările în procesele economice sunt completate cu contribuţia unor sisteme şi 

procese din afara economicului; 
- ieşirile sunt la un nivel permis nu numai de procesul de producţie (TVM) sau de 

consum (TVU), ci de ansamblul proceselor din mecanismul lărgit de obţinere şi gestionare a 
valorii (procese din societate şi din mediul natural înconjurător);  

- în componenţa rezultatelor sunt evidenţiate şi ieşirile sub forma deşeurilor sau a 
rezultatelor inutile sistemului economic producător de valoare;  

- în aceste condiţii, relaţia de definiţie a valorii entropie respectă legile generale ale 
Naturii (legea transformării şi conservării materiei, legea entropiei).  
Astfel, în teoria valorii entropie procesele economice sunt asimilate proceselor generale care 
au loc în natură, fiind puse în situaţia de respecta obligatoriu legile generale ale Naturii şi de 
a asimila cele mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice din toate domeniile ştiinţei. 
Schimbările conceptuale privind activitatea economică sunt următoarele: 
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- lărgirea noţiunii de activitate economică pentru a cuprinde, cu drepturi egale, atât 
procesul de producţie, cât şi procesele de consum şi de lichidare; 

- activitatea economică nu poate fi separată de procesele naturale care au loc în 
mediu şi nici de procesele care au loc în societate; 

- activitatea economică este o manifestare dirijată de informaţia genetică cuprinsă în 
eco-câmpul format atât de liniile de forţă ale legilor naturii şi ale vieţii sociale, cât şi de forţele 
interne ale sistemului aflat în stările de producţie, de consum şi de lichidare. 

Pentru a enunţa principiile generale ale teoriei valorii entropie, Prof. univ. dr. Paul 
Bran sesizează caracterul complex al existenţei umane şi explică de o manieră sugestivă 
implicaţiile acestei trăsături în termeni de cunoaştere. Astfel, se consideră că în cazul 
sistemelor complexe „vom renunţa la repetitiv şi universal, pentru a accepta specificul şi 
unicul, vom recepţiona puternic condiţiile de mediu, vom vibra la punctele de bifurcaţie,

 
vom 

respecta săgeata timpului în toate transformările, vom comunica.”  
Este important de sesizat faptul că deşi propune o schimbare revoluţionară în gândirea 

economică, Prof. univ. dr. Paul Bran respectă acumulările anterioare şi se foloseşte constructiv 
de paradigmele teoriei valoare-muncă şi valoare-utilitate. 

Drumul dificil al reconstruirii valorii se finalizează cu formularea teoriei valorii 
entropie, conform căreia procesele economice (producţia, consumul, repartiţia, schimbul), 
precum şi procesele specifice societăţii omeneşti şi cele de refacere şi protecţie a mediului 
natural înconjurător se desfăşoară în limita potenţialului economic atras-transformat-conservat 
în economie pe parcursul lanţului continuu de procese reale de producţie-consum-producţie. 
Modelul general al teoriei valorii entropie este verificat în raport cu evoluţia societăţii 
omeneşti, rezolvarea problemelor de mediu şi cu societatea informaţională. Soluţii 
surprinzătoare prin eleganţă şi raţionalitate pentru probleme grave aflate pe agenda politică la 
cel mai înalt nivel sunt propuse, descrise şi testate în lucrările dedicate acestui domeniu de 
cunoaştere.  

Prof. univ. dr. Paul Bran este încrezător în posibilităţile pe care le-ar deschide 
adoptarea teoriei valorii entropie. Astfel, el consideră că „Legea valorii-entropie nu ne va ierta 
dacă nu vom trece de urgenţă la hrănirea mediului natural din interiorul şi din afara 
întreprinderii. Va trebui să folosim o parte din potenţialul economic de care dispunem pentru 
reducerea poluării, pentru a

 
repara ce am stricat în anii dezlănţuirii industriale (pentru a ajunge 

şi întrece capitalismul!), ani ai furtului de potenţial şi ai crimei ecologice. Conservarea de 
potenţial economic în «rănile Naturii» este o investiţie cu efecte multiplicatorii în viitorul 
apropiat.”  

 
5. Cunoştinţe, verticalitate morală, dragoste – premisele soluţiilor durabile 
Suntem tentaţi să-l aşezăm pe dascălul Paul Bran alături de marii filosofi care au 

definit câmpul cunoaşterii economiei, naturii, fizicii, geoecologiei etc. Orientarea progresistă a 
personalităţii Prof. univ. dr. Paul Bran este dată de deschiderea spre asimilarea noului în 
ştiinţa economică prin adoptarea şi interpretarea anumitor noţiuni legate de acţiunea legii 
entropiei, demonstrând astfel necesitatea schimbării paradigmei în dimensionarea valorii.  

Personalitatea profesorului Paul Bran se evidenţiază încă din primii ani ai profesiei, 
prin manierele sale şi gândirea profundă. Paul Bran a contribuit la implementarea unor idei 
inovatoare în elaborarea unor strategii care s-au dovedit viabile pentru reformele economice 
din România şi din Republica Moldova.  

Aportul ştiinţific pe tărâmul cunoaşterii în dimensiunea economică este un vector 
pentru cei care trebuie să aprofundeze noţiuni care vor întregi personalităţile pregătite cu o 
gândire economico-financiară solidă, dar şi cel aplicativ va contura aprofundarea cunoştinţelor 
teoretice şi practice în domeniul financiar-bancar, economico-ecologic de care avem nevoie 
nu numai acum în perioada crizei, dar şi pe o perioadă nedeterminată, punând temelie unei 
pregătiri solide a viitorului economist, practician.  
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Gândirea financiară, gândirea complexă economică se realizează prin preluarea 
informaţională, teoretică şi practică de la cei care s-au implicat, au  conturat şi au întrevăzut o 
gestionare corectă nu numai a vechiului, dar şi a noului pentru a pune bază unei conştiinţe 
reale care să confirme stabilitatea în gândire şi acţiune. Dacă prin orice curs nu reuşim să 
implementăm şi să recomandăm manuale, cărţi, tratate şi mergem numai de la noi mai 
departe, suntem vitregiţi şi vitregim şi pe alţii de continuitatea reală a informaţiei, de 
moştenirea trecutului, de aportul ştiinţific care este uitat şi nepreluat, găsindu-se uşor o nouă 
orientare care abandonează reperele gândirii economice naţionale şi respectă valorile 
internaţionalizate. 

Oare cum gândim să reformăm noua economie, noua dimensiune economică şi 
financiară dacă nu gestionăm informaţiile trecute, prezente şi viitoare ţinând cont de aportul şi 
contribuţia celor care ştiu şi au ştiut mai bine ceea ce se întâmplă în România? În gestiunea 
resurselor naţionale, economistul trebuie să aibă un rol deosebit, să-şi cunoască limitele, 
valoarea şi să acţioneze la timp pentru a preveni şi a contracara efectele unor crize globale. Ne 
vor întreba, preciza Prof. univ. dr. Paul Bran, generaţiile viitoare „Ce aţi făcut pentru a salva 
ceea ce mai este de salvat?” Am adăuga, gândindu-ne mâine, în contexul dezvoltării durabile, 
că generaţiile viitoare ne vor trage la răspundere: Unde sunt resursele potenţiale ale solului şi 
ale subsolului României? Cum ne-am implicat şi am aplicat un mecanism sănătos economico-
financiar? … S-au dus pădurile, apele nu mai sunt limpezi, potenţialul resurselor a scăzut… 
Vinovaţi în toate acestea sunt oamenii, care în era unei societăţi globale uită de naţional, de 
potenţialul economic şi de importanţa conceptului de valoare în profesia de economist. Mai 
sunt folosiţi economiştii pentru a redresa economia? 

Prof. univ. dr. Paul Bran s-a confruntat cu aceste provocări folosind trei arme 
puternice: cunoaştere, verticalitate morală şi dragoste. Cunoaşterea sa enciclopedică a produs 
o fundamentare solidă a schimbării către reducerea „stângăciilor” teoriei economice prin 
introducerea unei noi paradigme a valorii – valoarea entropie. Prin verticalitatea morală a 
reuşit să evite strălucirea înşelătoare a modernităţii şi globalizării, punând în locul lor valori 
durabile cum sunt patriotismul, vigilenţa, raţionalitatea. În final, dar nu în ultimul rând, putem 
afirma că întreaga sa operă este expresia unei poziţii puternic asimetrice în care a fost animat 
de voinţa de a oferi toate rezultate străduinţei sale neobosite pentru binele nostru, al fiecăruia, 
fără să fie preocupat de propriile câştiguri sau pierderi. O astfel de poziţie poate fi înţeleasă 
numai trecând în domeniul sensibilităţii şi dragostei, unde nici un obstacol nu este destul de 
puternic, nici o criză nu este destul de adâncă şi nici un om nu este destul de rău pentru a nu 
putea fi schimbate pentru o lume mai bună.  
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UNELE REFLECŢII LA LUCRAREA PROFESORULUI PAUL BRAN – 
„MANAGEMENTUL PRIN VALOARE” 

 
Emilian M. DOBRESCU 

Academia Română 
 
 

Numit încă din timpul tumultuos al vieţii sale, „un om al marilor proiecte”, profesorul 
Paul Bran este (fiindcă nu putem spune „a fost”) o personalitate marcantă a învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice economice, un om de o sensibilitate deosebită. Profesorul Paul Bran a fost 
rectorul fondator al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) din Chişinău, între 
anii 1991-1994, şi rectorul-reformator al Academiei de Studii Economice Bucureşti (ASE), în 
perioada 1996-2004.  

Creator de şcoală modernă şi manager de excepţie, profesorul Paul Bran a 
revoluţionat, cu personalitatea sa puternică, în faţa căreia nimic nu părea de nerealizat, 
învăţământul economic superior românesc, prin calităţile menţionate. A avut cutezanţa, 
imaginaţia şi puterea de a construi în vremuri în care puţini îndrăzneau să creadă că aşa ceva 
este cu putinţă. Edificiile – la propriu, dar, mai ales, la figurat - ridicate pe baza viselor şi 
proiectelor sale novatoare, în care şi pe care le învaţă generaţiile succesive de economişti 
români, poartă în ele însele dăruirea, forţa şi înţelepciunea celui care le-a clădit, cu aripile 
sufletului său, cu bucuria şi generozitatea dăruirii din credinţă, devotament şi pasiune 
nemărginite faţă de ştiinţa economică românească. 

Acum, după trecerea a puţini ani de atunci, afirmăm şi noi, alături de Bogdan Drăghici, 
că a avut „un destin excepţional, cu final paranormal”(1): acum înţelegem mai bine semnele - 
sfârşitul prematur al profesorului Paul Bran era de negândit în primăvara anului 2006, acesta 
fiind în plină forţă şi putere creatoare. De ziua ASE a fost lansată o lucrare coordonată de 
rectorul profesor Ioan Roşca, intitulată „Rectorul Paul Bran 1996-2004”. Profesorul Bran a 
fost prezent la lansare. Demersul era gândit ca un omagiu adus fostului rector Paul Bran, al 
cărui mandat la conducerea ASE a fost marcat de cele mai mari succese ale acestei universităţi 
româneşti de prestigiu: spaţii de învăţământ şi cămine construite sau modernizate, laboratoare 
şi biblioteci inaugurate, informatizare generalizată, performanţe academice excepţionale ale 
unei universităţi cu faimă internaţională, toate acestea fiind realizările rectorului reformator 
Paul Bran. Aceasta era opera faptică a profesorului Paul Bran. Ceea ce şochează acum sunt 
copertele acestei cărţi, tipărite cu câteva luni doar înaintea tragediei din timpul admiterii; pe 
coperta cărţii se află chiar imaginea pasarelei, borna finală a unui parcurs excepţional, locul 
unde destinul marelui ROMÂN Paul Bran a întors ultima filă. În imaginea respectivă nu apare 
decât pasarela, un tunel de sticlă, parţial înceţoşat pe o latură, sugerând drumul către o lume 
cu siguranţă mai bună pentru profesorul Paul Bran.   

Dar să analizăm puţin şi opera sa ideatică. În lucrarea unică în literatura de specialitate 
a ştiinţelor economice, spărgând tiparele seculare ale acestora, fiindcă  acest concept nu exista 
în limbajul economic obişnuit, profesorul Paul Bran şi-a conceptualizat mai întâi gândirea în 
lucrarea „Economica valorii”(2), în care a abordat într-o manieră strict personală, novatoare şi 
creatoare, fenomenul economic al valorii.  

În viaţa de zi cu zi, conceptul de „valoare” are sensul de însuşire a unor lucruri, fapte, 
idei, fenomene, pentru a corespunde necesităţilor sociale, precum şi idealurilor generate de 
acestea şi reprezintă suma calităţilor care dau preţ unui obiect, unei fiinţe sau unui fenomen. 
În zona ştiinţelor economice, definirea valorii nu diferă prea mult faţă de cea folosită în viaţa 
de zi cu zi. Preocuparea pentru a defini fenomenul valorii a apărut încă din Antichitate şi a 
avut ca iniţiatori pe unii dintre cei mai mari filosofi: Aristotel, Xenofon, Platon. Încă din 
această perioadă s-au desprins două direcţii principale de orientare a modului de definire a 
valorii: „valoare” = „utilitate” şi „valoare” = „muncă”. Aceste enunţuri axiomatice au fost 
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rezultatul cercetării activităţii umane, desfăşurată în cadrul unor procese economice ca 
producţia, repartiţia, schimbul sau consumul. Existenţa acestor două axiome s-a datorat 
modalităţii diferite de tratare şi ierarhizare a proceselor economice analizate. În primul caz 
(„valoare” = „muncă”) a predominat procesul de producţie şi rolul producătorului. În al doilea 
caz („valoare” = „utilitate”) a avut prioritate procesul de consum şi rolul consumatorului. 
Indiferent de axioma adoptată pentru definirea valorii, un lucru este clar: valoarea este 
rezultatul transformărilor care au loc în cadrul unor procese economice, în care este antrenată 
activitatea umană. Aceste procese sunt: producţia, repartiţia, schimbul şi consumul. 

Procesul economic este o stare dinamică în care intră un sistem sub impulsul unor forţe 
interne sau externe sistemului respectiv. Ieşirea în zona vizibilului a acestor procese se 
realizează sub formă de evenimente pe care le recepţionăm cu ajutorul simţurilor noastre. 
Acţiunea umană din zona economiei este asociată cu activitatea oamenilor, încadrată în 
sisteme ca familia, întreprinderea, economia naţională, economia mondială, economia 
extraatmosferică. Toate aceste sisteme includ sistemul viu al omului. Ele se află sub impulsul 
unor forţe interne sau externe, în procesele economice mai sus-enunţate. Aceste procese se 
exteriorizează în zona perceptibilă prin intermediul simţurilor noastre sub formă de 
evenimente de natură economică, dar şi socială, biologică, fizică sau chimică. Toate aceste 
evenimente se înglobează în fenomenul economic. Economica valorii studiază, deci, 
fenomenul economic al valorii. 

De-a lungul mileniilor de civilizaţie umană, ştiinţa economică s-a concentrat pe 
explicarea evenimentelor de natură economică, precum şi pe sintetizarea modelelor şi 
instrumentelor de intervenţie pentru a modifica fenomenul economic în conformitate cu 
judecăţile noastre de valoare. Profesorul Bran face o paralelă cu fizica, arătând că economia a 
explicat evenimente şi a sintetizat metode de intervenţie, tot aşa cum fizicienii au explicat 
fenomenele de magnetism, fenomenele optice, dar au conturat şi tehnologiile de utilizare a 
cunoştinţelor în activitatea practică. Fizica cercetează suportul tuturor fenomenelor fizice – 
materia; numai lămurind categoria de materie, explicaţiile despre fenomenele fizice au devenit 
credibile, iar tehnologiile – corespunzătoare şi eficace. 

Cu toată diversitatea definiţiilor şi teoriilor acumulate de ştiinţa economică pe 
parcursul a peste 2000 de ani, paradigmele de bază ale teoriei economice au rămas până azi la 
nivelul celor două axiome. Atât timp cât paradigma unei ştiinţe se verifică în contactul cu 
realitatea la care se referă, ea este utilă pentru a explica fenomenul şi necesară celor care 
continuă cercetarea fundamentală. În schimb, atunci când paradigma permite amplificarea 
unor anomalii reale, educaţia făcută în sensul respectului necondiţionat al paradigmelor 
imuabile devine o frână în înaintarea umanităţii spre progres. 

Paradigma de bază a ştiinţei economice, referitoare la conţinutul categoriei de valoare, 
respectă legea interacţiunii dintre teorie şi realitate, în care rolul dinamic şi dominant revine 
realităţii economice. Cunoaşterea ştiinţifică şi tehnică a adus în mecanismul de explicare a 
valorii, resurse şi instrumente cu efecte favorabile, dar şi cu disfuncţionalităţi majore. Toate 
aceste schimbări – susţine încă din această lucrare esenţială a edificiului operei teoretice a 
profesorului Paul Bran – impun astăzi un nou mod de derulare a proceselor economice, 
precum şi o nouă paradigmă a valorii. 

Vechile paradigme, considerate imuabile, sunt înrădăcinate în modul de gândire al 
majorităţii teoreticienilor şi specialiştilor care aplică teoria respectivă în practică. Paradigma 
imuabilă trebuie la un moment dat înlocuită, deşi este unanim aplicată şi interpretată, este 
prezentă în manuale în şcoli şi universităţi, iar schimbarea presupune un efort intelectual şi 
material foarte mare. Astfel, activitatea economică a avut un început, reprezentat de momentul 
în care condiţiile evoluţiei i-au impus omului să treacă de la culegerea hranei, la producerea 
ei. Aceasta abordare istorică a permis descoperirea momentelor de dezvoltare a sistemului 
activităţii economice şi înţelegerea sistemului la nivel micro sau macro, la nivel local, 
regional, continental sau mondial. Caracterul complex pe care fenomenul activităţii 
economice l-a obţinut pe parcursul dezvoltării istorice impune apelul la noi concepte, forme şi 
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metode de evaluare şi dirijare a valorii. În modelul de tip cibernetic, de pildă, subliniază 
profesorul Paul Bran, rezultatele sunt în funcţie de intrări, dar şi de calitatea structurii de 
transformare, precum şi de factorul timp. 

Ideile acestea, extrem de simple, dar  măreţe tocmai în simplitatea lor, pe care 
generaţii succesive de economişti le-au folosit pentru a-şi alcătui sistemele lor economice, mai 
ales în ultimele trei secole, sunt preluate şi continuate în lucrarea ultimă, apărută postum, a 
profesorului Paul Bran – „Managementul prin valoare”. Iată ce mărturisea, referitor la această 
situaţie, chiar profesorul Paul Bran: „Drumul spre o nouă paradigmă l-am început înainte de 
1989, în momentele în care, ocupându-mă de măsurarea sau repartizarea financiară a valorii, 
am observat numeroase stângăcii ale ştiinţei economice din acea perioadă, în explicarea 
realităţii economice, precum şi marile disfuncţionalităţi (şomaj, poluare, dezechilibre 
economice şi sociale), ce s-au dezvoltat în societate; atât la noi (unde foloseam teoria valorii 
bazată pe muncă), cât şi în ţările care foloseau teoria valorii bazată pe utilitate (valoarea 
marginală). Impulsul pentru a concretiza aceste frământări a venit în urma unei întâlniri cu 
filosoful Constantin Noica”. De ce în urma unei întâlniri predestinate cu un filosof? – 
întrebăm retoric şi încercăm noi să înţelegem azi. Pentru că schimbarea paradigmei valorii se 
face pornind de la filosofie şi acest fapt notabil  nu este, de asemenea, întâmplător. Cum nu 
sunt întâmplătoare nici cele 26 de lucrări ştiinţifice esenţiale – doar atât – din toate domeniile 
de studiu al realităţii (nu numai economice), pe care le-a consultat profesorul Paul Bran pentru 
a ne explica ce înseamnă „managementul prin valoare”;  este demn de remarcat că, din aceste 
lucrări, doar trei sunt scrise de români: N. Georgescu-Roegen (1979), D.G. Mărgineanu 
(1992) şi I. Mihuţ (1989). 

„Paradigma de bază a ştiinţelor economice se referă – ne reaminteşte profesorul – la 
conţinutul categoriei de valoare” (Bran, 2009, pp. 23-25). Având în vedere evoluţiile 
controversate ale fenomenelor economice azi, în secolul al XXI-lea, se simte mai mult ca 
oricând necesitatea unei noi paradigme a valorii, pe care profesorul Paul Bran o exprimă 
simplu prin axioma „valoare” = ”muncă” = ”utilitate” = ”CUNOAŞTERE”, arătând că 
„activitatea economică este motorul care duce înainte întreaga construcţie a societăţii. Dar, 
poate duce şi înapoi...” (Bran, 2009, pp. 23-25).  

Încă de la începutul lucrării sale, „Managementul prin valoare”, profesorul Paul Bran 
propune – având aici, după ştiinţa noastră, o contribuţie de pionierat în istoria gândirii 
economice – să „recunoaştem contribuţia la domeniul nostru economic şi al valorii, a 
rezultatelor de excepţie din ştiinţele fizicii, chimiei, matematicii”, cunoscute ca ştiinţe ale 
naturii, precum şi rezultatele de excepţie din domeniul filosofiei, considerată regina ştiinţelor. 
Între alte teze de substanţă, analizate de profesor în lucrarea amintită, se numără şi acea că 
„valoarea este bazată pe entropia joasă” (Bran, 2009, pp. 6-28), pornind de la conceptul de 
entropie (joasă), lansat de N. Georgescu-Roegen; de aici rezultă teoria profesorului Paul Bran 
a valorii bazate pe entropia joasă (TVEJ).  Aidoma operei lui Georgescu-Roegen, al cărui 
exeget extraordinar este, Paul Bran adoptă, pe parcursul lucrării la care ne referim, în 
prezentarea ideilor sale, metoda dublului plan de explicare: a celor mai semnificative idei 
teoretice, însoţită de comentarea personalizată, inovativă şi originală a acestora.  

În lucrarea „Managementul prin valoare”, ca de altfel în toate lucrările sale, profesorul 
Paul Bran reuşeşte o sinteză extraordinară, personalizată, a informaţilor prezentate; adoptă un 
mod modern de redactare – oriunde deschizi cartea, poate fi citită şi înţeleasă deplin; 
metodologia elaborării tezelor sale demonstrează originalitate şi precizie ştiinţifică. Astfel, 
profesorul Paul Bran face dovada incontestabilă a „valorii” sale de creator de şcoală economică, 
şcoala valorii în societatea cunoaşterii. De aceea, profesorul Paul Bran este teoreticianul 
economist, român şi străin, cel mai reprezentativ al vremii noastre în problemele valorii.      
 
 
 
 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 48 

Note 
(1) Bogadan Drăghici, An exceptional destiny with a paranormal ending, the Bucharest Journal, weeks 
2 to 8 October 2006, http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1663, visited on 2 December 
2010 
(2) A similar work, for a border economic science, had been designed by Professor Paul Bran with 
Ionela Costica, The Economic of the financial and international monetary activities, collection of 
„financial-monetary Library”, Bucharest, Editura Economică, 2003, 566 p. 
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PAUL BRAN – UN OM ÎNTRE OAMENI 
 

Marin ANDREICA 
    Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 
 Niciodată nu mi-am imaginat cât de greu îmi va fi să aştern pe hârtie câteva dintre 
gândurile care mă copleşesc la amintirea celui care   a fost PAUL BRAN! Port în suflet un gol 
imens pricinuit de absenţa acestuia din viaţa universitară, ştiinţifică şi socială pe care oricât 
mă amăgesc nu-l voi acoperi niciodată. Viaţa profesorului Paul Bran s-a stins nedrept de 
repede pe pământ, dar imaginea acestuia ne-a rămas încă  vie  şi, acolo în eternitate, simt că 
veghează asupra tuturor celor care l-au cunoscut şi au fost alături de el în tot ceea ce a 
întreprins.  Un vechi proverb românesc spune că un om care nu a sădit un pom în viaţă sau nu 
a construit o casă a trăit degeaba! Paul Bran a ctitorit o şcoală adevărată, ceea ce este mai mult 
decât un edificiu. A construit în R. Moldova o instituţie de învăţământ superior, a construit 
corpuri noi de clădire şi cămine studenţeşti la ASE Bucureşti, a  realizat o şcoală în domeniul 
economic cu predilecţie cel financiar prin cunoştinţele transmise studenţilor şi doctoranzilor, 
prin opera sa economică şi prin clarviziunea dovedită în managementul universitar. Benjamin 
Disraeli (om politic englez) spunea: „Dacă faci ceva, nu vei fi întotdeauna fericit, dar nu vei fi 
niciodată fericit fără să faci ceva”. Parafrazându-l, este greu de spus dacă a plecat dintre noi 
fericit căci trecerea în nefiinţă a fost atât de neaşteptată încât l-a surprins în plină creativitate, 
putere de muncă, într-un vârtej care-i ocupa timpul şi viaţa! Îmi este greu să-mi imaginez cum 
ar fi fost viaţa acestuia în afara şcolii. Nu pot să uit că a fost la un pas să fie numit ministru 
adjunct la Ministerul Educaţiei şi toţi cei care îl pizmuiau pentru realizările sale s-au unit şi au 
zădărnicit evenimentul. Iată o dovadă a performanţelor sale recunoscute prin invidia celor 
slabi! Într-un pom roditor  se va găsi cel puţin o persoană care să dea cu pietre! Şi Paul Bran a 
avut parte de astfel de „binevoitori” chiar şi din partea celor care i-au cules roadele! Riposta 
lui faţă de aceştia era să facă mai mult şi mai bine! Cu alte cuvinte: „Iartă-i doamne, că nu ştiu 
ce fac!”, părea a spune Paul Bran. 
 Paul Bran şi-a iubit neamul şi a trăit intens bucuriile şi neîmplinirile acestuia. A fost 
atunci şi acolo unde putea să facă cel mai mult pentru fraţii de peste Prut care au fost victimele 
ruletei jocurilor de interes ale marilor puteri. Durerea despărţirii de fraţi am simţit-o şi noi cei 
din ţară, dar „raţiunile” istoriei ne-au condamnat la tăcere! 
 Paul Bran a fost alături de eforturile celor care au avut curajul să înfiinţeze o instituţie 
de învăţământ superior pe plaiurile sătmărene încurajându-i şi sprijinindu-i cu tot ceea ce i-a 
fost la îndemână. Avea ştiinţa începuturilor şi dorinţa de a da şanse la cât mai mulţi tineri să se 
instruiască. De aceea a pus bazele învăţământului la distanţă în ASE şi a încurajat extinderea 
ofertei educaţionale postuniversitare. 
            Prezenţa  lui Paul Bran în orice colectivitate era marcată de spiritul său optimist, gata 
în orice moment să transforme o inadvertenţă sau nereuşită într-o glumă. Îmi amintesc cu 
amuzament de o întâmplare de la o festivitate la care preşedintele ţării de atunci, îmbrăcat în 
robă şi cu şapcă pe cap, venind la microfon, i-a căzut şapca fiindu-i prea strâmtă. Incidentul a 
fost salvat de Paul Bran printr-o remarcă care a destins atmosfera: „Domnule Preşedinte, 
şapca dvs. este mică ca bugetul ASE-ului!”. 
 Paul Bran iubea tineretul şi copiii. Avea mereu pentru ei ceva care-i stimula să devină 
şi mai performanţi. 
 Paul Bran era un economist preocupat mereu de soarta ţării sale şi de destinele 
economiştilor, fiind preşedintele Asociaţiei Generale a Economiştilor din România. Frecvent 
sugera celor care negociau condiţiile de aderare la Uniunea Europeană să ceară un segment de 
piaţă pentru economia noastră fiindcă „la masă” veneam printre ultimii şi ceea ce aveau mai 
bun era arondat deja.  
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 Paul Bran bătea la porţile Academiei Române după succesul obţinut pentru lucrarea 
„Economica valorii” şi întreaga operă economică. Avea un loc rezervat pe care numai urmaşii 
săi devotaţi îl vor putea transforma într-o realitate post-mortem. 
 Profesorul Paul Bran a creat o „punte” între sufletele noastre, ale celor care populăm 
malurile Prutului, iar spiritul său ne va însoţi în tot ceea ce vom face, în continuarea 
proiectelor începute de acesta sub dezideratul unirii în spaţiu şi timp. 
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PAUL BRAN 
 

Vasile ŞOIMARU 
Academia de Studii Economice din Republica Moldova 

 
 

Economist român, profesor universitar, manager al învăţământului superior în 
domeniu. Este soţul Florinei Bran, dublu doctor în ştiinţe – în geografie şi în economie, 
profesor universitar la ASE Bucureşti. 

Paul Bran s-a născut la 13 septembrie 1940, în comuna Topolog, judeţul Tulcea. Face 
Liceul Mircea cel Bătrân din Constanţa (1955-1959), după care urmează Facultatea de finanţe 
şi credit din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1960-1965), luând licenţa 
cu diplomă de merit. A avut stagii de documentare şi perfecţionare la Institutul de înalte Studii 
Economice Internaţionale din Geneva, Elveţia (1975), şi în SUA (1994).  

În 1965 este repartizat la Catedra de finanţe de la facultatea de profil a ASE, 
parcurgând pe bază de concurs toate treptele didactice: preparator, asistent, lector. În 1974 
devine doctor în economie, susţinând teza cu subiectul „Decizia financiară în unitatea 
economică”. Este promovat conferenţiar (1979), apoi profesor universitar (1990). Conducător 
de doctorat la specialitatea Relaţii financiare şi monetare internaţionale (din 1990), pregătind 
mai mulţi doctori în domeniu, inclusiv tineri studioşi din Republica Moldova. 

A deţinut diferite funcţii importante pe linie profesională: rector-fondator al ASEM 
(1991-1994), rector al ASE Bucureşti (două mandate consecutive, 1996-2004), preşedinte al 
AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România (din 2001). Ca rector al ASE 
Bucureşti a contribuit mult la racordarea programelor de studii la standardele europene, 
modernizarea bazei didactice, dotarea instituţiei cu tehnică de calcul şi alte instrumente 
moderne necesare studiilor şi cercetării. Exigent cu toţi studenţii şi doctoranzii, totuşi, faţă de 
tinerii din Republica Moldova manifestă o atitudine cumva preferenţială, contribuind plenar 
la formarea lor ca specialişti de înaltă calificare. Ca preşedinte al AGER a optat pentru 
creşterea rolului economiştilor la realizarea obiectivelor economiei naţionale în etapa actuală, 
a afirmării respectului faţă de economie şi faţă de interesele naţionale, încadrarea economiei 
româneşti în procesele economice actuale din lumea civilizată. A deţinut funcţii însemnate şi 
pe linie administrativă: consilier guvernamental/conducătorul Departamentului reformei 
economice în primul guvern democratic al României (1990-1991); consilier guvernamental în 
Guvernul Republica Moldova (1991-1994). Cu pregătirea profesională temeinică şi cu 
prestigiul deosebit de care se bucură, s-a impus plenar în procesul de reformare a 
învăţământului economic superior în România şi în Republica Moldova, dar şi la refacerea 
economiei naţionale în perioada de tranziţie la economia de piaţă. 

Paul Bran şi-a concentrat activitatea universitară pe mai multe discipline: Finanţele 
întreprinderilor, Gestiunea financiară a întreprinderilor, Finanţe generale, Monedă, Economica 
valorii, Relaţii financiare şi monetare internaţionale, Management financiar, Proiecte 
economice, Iniţiere în cercetarea ştiinţifica economică. 

A îmbinat cu succes munca la catedră cu activitatea de cercetare, aceasta din urmă 
axându-se pe două direcţii principale: a) scrierea/elaborarea de manuale, cursuri, alte lucrări 
teoretico-metodice menite să susţină procesul de învăţământ universitar, aceste lucrări fiind 
deosebit de populare printre studenţi şi b) abordarea atât în lucrări tipărite, cât şi în comunicări 
la simpozioane, congrese, conferinţe etc. a unor probleme actuale ale ştiinţei şi practicii 
economice.  

Principalele domenii de cercetare ştiinţifică în care s-a manifestat Paul Bran sunt: 
monetar (monografia Mecanismul monetar actual, Bucureşti, 1984; Chişinău, 1991); finanţe 
(Decizia financiară şi unitatea economică, 1980); teoria valorii, inclusiv fundamentarea unei 
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noi teorii a valorii, numită teoria valorii entropice (studiile monografice Economica valorii, 
mai multe ediţii la Bucureşti şi Chişinău, între 1991 şi 2003, o traducere în limba rusă apărută 
la Chişinău; Fascinaţia valorii, 1992); reforma economică – fundamentarea primului program 
operativ de reformă a guvernului Petre Roman (1991) şi a programului de reformă al 
guvernului Valeriu Muravschi din Republica Moldova, inclusiv a unui program de privatizare 
a economiei naţionale, axat exclusiv pe principii economice, şi opus programului populist şi 
politizat de bonizare, lansat atunci de unii specialişti de la Chişinău. Astfel încât, Paul Bran 
are merite deosebite în lansarea şi buna evoluţie a economiei de tranziţie, în special în 
România. Este iniţiatorul, autorul şi/sau coautorul, conducătorul unor importante programe: 
Cercetarea terminologică a lexicului specializat din finanţe, Studiu privind modelul de 
dezvoltare şi colaborare transfrontalieră aferent unei euroregiuni (Studiu de caz – 
euroregiunea Giurgiu), Consorţiul de dezvoltare şi extensie rurală etc. 

A elaborat şi a publicat peste 10 cursuri universitare, alte vreo 15 monografii şi studii 
monografice, majoritatea cărora au cunoscut mai multe ediţii. În ultimii ani a editat lucrări de 
sinteză, unele revăzute şi completate, aduse la zi: Economica valorii (2002, 2003), Finanţele 
întreprinderii. Gestionarea fenomenului microfinanciar (2003), Comunicare financiară 
(2003), Economica activităţii financiare şi monetare internaţională (2003), Economie 
monetară (2003) ş.a. Este autorul a peste 150 de studii şi articole tipărite în reviste de 
specialitate din România (Adevărul economic, Economica, Economistul, Raporturi de muncă, 
Tribuna economică etc.) şi de peste hotare. 

O pagină aparte în biografia de profesor universitar, savant, manager şi Om a lui Paul 
Bran revine relaţiei sale speciale cu REPUBLICA Moldova. În 1990 este invitat pentru prima 
oară la Chişinău, de către guvernul Mircea Druc, cu prelegeri şi consultaţii vizând economia 
de tranziţie. În 1991 este invitat din nou la Chişinău, de guvernul Valeriu Muravschi şi, în 
calitate de consilier guvernamental, contribuie la trasarea primilor paşi ai reformei economice 
de la noi. În septembrie 1991 este desemnat rector al Academiei de Studii Economice din 
Moldova (ASEM) – prima instituţie de învăţământ superior de profil de la noi. Ca membru al 
echipei numite ad-hoc de către premierul Valeriu Muravschi, Paul Bran are o contribuţie 
directă la introducerea leului ca valută naţională în Republica Moldova. A organizat trimiterea 
la studii economice universitare şi postuniversitare în România a tinerilor basarabeni (în 
special – la ASE Bucureşti). 

Totuşi, numele lui Paul Bran se identifică în conştiinţa multor basarabeni cu fondarea 
(în septembrie 1991) şi consolidarea ASEM, pentru care fapt a ajuns a fi, incontestabil, cel 
mai cunoscut economist român în Republica Moldova (Dumitru Moldovanu), înscriind o 
pagină distinctă în istoria învăţământului superior economic de la noi şi, chiar, în istoria, atât 
de tulbure, a tranziţiei basarabene de la răscrucea mileniilor II şi III. Împreună cu echipa pe 
care şi-a format-o, Paul Bran a obţinut şi a adaptat procesului de studii câteva blocuri 
impozante, pe care le-a dotat cu tehnică de calcul, laboratoare etc. A fondat o bibliotecă de 
specialitate deosebit de bogată, aducând, în acest scop, de la Bucureşti, circa 50.000 de 
volume. A organizat pe baze noi, conform standardelor europene, procesul de instruire şi 
cercetare, punând accentul pe predarea, editarea de cursuri, manuale, monografii etc. în limba 
română. În scurt timp, ASEM a devenit o prestigioasă instituţie de învăţământ, o forjerie de 
cadre bine pregătite pentru economia naţională. Însă în 1994, conducerea agrariano-socialistă 
a Republicii Moldova, de orientare antinaţională şi antireformatoare, îi înscenează lui Paul 
Bran şi anturajului său de profesori basarabeni un proces politic, forţându-l să părăsească 
Republica Moldova. În pofida acestei atitudini ostile, prin nimic justificată, Paul Bran a 
continuat să rămână un fidel prieten al Basarabiei, fapt ce poate fi confirmat şi de sutele de 
studenţi şi doctoranzi ce au avut ocazia să facă studii la ASE Bucureşti, sub conducerea sa, dar 
şi de interesul său pentru procesele economice, financiare şi monetare din Republica Moldova, 
despre care a scris, s-a referit în mai multe rânduri. 
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Activitatea ştiinţifică a lui Paul Bran a fost apreciată cu Premiul Academiei Române 
pentru monografia Economica valorii (1995).  

Dascăl erudit şi harismatic, mult apreciat de studenţii şi profesorii pe care i-a călăuzit, 
cu tact şi căldură, profesorul Paul Bran va rămâne în sufletele şi inimile celor care l-au 
cunoscut.    
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DASCĂLUL DE VOCAŢIE 
PAUL BRAN 

 
Sabina FUNAR 

Curtea de Conturi a României 
 
 

 Prestigiul unei instituţii de învăţământ superior depinde de valoarea cadrelor didactice 
şi de calitatea absolvenţilor. O contribuţie remarcabilă la prestigiul Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti a avut-o profesorul universitar doctor PAUL BRAN, cel care a fost 
ales în funcţia de rector timp de două mandate consecutive, în perioada 1996-2004.  

Am avut şansa să-l întâlnesc şi să-l cunosc pe distinsul profesor Paul Bran la Chişinău, 
„în capitala României de Est”, a Republicii Moldova, în anii 1991-1992, când am fost cu 
Uniunea „Vatra Românească” să ducem cărţi la biblioteci şi şcoli, apoi în 1993-1994, când 
soţul meu, pe atunci la primul mandat de primar în inima Ardealului, la Cluj-Napoca, a fost 
invitat de către un mare patriot român, Nicolae Costin, primarul celui de-al doilea oraş 
românesc după Bucureşti, pentru a participa la marile sărbători naţionale. Atunci am vizitat 
Academia de Studii Economice din Moldova, un complex universitar modern. Am fost primiţi 
cu multă căldură de către rectorul fondator al ASEM, profesorul Paul Bran, şi de către 
„rectorul de pe loc”, conferenţiarul universitar doctor Vasile Şoimaru, între care exista o 
evidentă prietenie şi o foarte bună colaborare. Atunci am cunoscut un rector al ASEM 
deosebit de activ şi cu mult umor, care a făcut mult bine pentru ţară şi neamul românesc. 
Ctitorul şcolii economice superioare din Republica Moldova m-a impresionat prin 
personalitatea sa deosebită, prin evidentele calităţi ale unui manager de excepţie, prin spiritul 
de sacrificiu şi mai ales prin patriotism. După desprinderea de Uniunea Sovietică, Republica 
Moldova avea mare nevoie de o instituţie universitară de profil economic, care să contribuie la 
promovarea interesului naţional şi la apropierea de Uniunea Europeană. Profesorul Paul Bran 
a făcut istorie şi a demonstrat prin fapte, atât la Chişinău, cât şi la Bucureşti, că în veci fraţii 
vor fi fraţi. După ce am vizitat ASEM, rectorul Paul Bran ne-a invitat până la râul Nistru, în 
zona Dubăsari, să ajungem la graniţa de răsărit a României Mari, unde ne-a oferit multe 
informaţii despre cele petrecute în Republica Moldova începând cu anul 1989. Am realizat 
atunci, din nou, că roata istoriei se roteşte. După Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918, câţiva dintre marii dascăli români de la Chişinău şi Cernăuţi au venit în inima 
Ardealului, contribuind la înfiinţarea Universităţii Daciei Superioare, iar alţi mari patrioţi 
români au ajuns la Bucureşti, în marile universităţi şi în conducerea Academiei Române. 
Acum roata istoriei a dus un eminent om şi dascăl de vocaţie, pe profesorul Paul Bran, din 
Bucureşti în Chişinău, să ctitorească o punte peste Prut, care este ASEM, pentru a forma 
viitori economişti specialişti în domeniul financiar-bancar şi al relaţiilor economice 
internaţionale. 
 Întorşi acasă, soţul meu a aflat că, după alegerile prezidenţiale şi parlamentare din 
toamna anului 1992, profesorul Paul Bran a fost unul dintre cei nominalizaţi pentru funcţia de 
prim ministru al României. A fost ales un alt economist cu o bogată experienţă practică, şi pe 
cale de consecinţă profesorul Paul Bran a reuşit să-şi continue şi să ducă la bun sfârşit 
proiectele sale novatoare pentru învăţământul superior economic. Dascălul de vocaţie Paul 
Bran a reuşit remarcabil, prin măsuri şi acţiuni coerente, să aducă într-o albie firească o serie 
de iniţiative şi a dat un curs eficient procesului de formare profesională a viitorilor economişti. 
A făcut ca Academia de Studii Economice Bucureşti să devină nu numai o instituţie cu mare 
prestigiu cu grad de încredere ridicat, ci şi un partener în performanţă. 

Este atât de actuală sublinierea profesorului Paul Bran din lucrarea „Economica 
valorii”: „acolo unde pe masa de lucru a guvernului, alături de Constituţie, nu stă şi 
Economics-ul, trenul societăţii va consuma aburul mai mult pe sirenă decât pentru deplasarea 
spre un viitor rezonabil”. Profesorul Paul Bran a participat direct după anul 1989 la sinteza 
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programelor de reforma aplicate în România şi Republica Moldova şi a constatat că „matricea 
eco-câmpului nu a fost favorabilă reformei economice radicale”. Pornind de la reflecţia 
marelui filosof Constantin Noica, respectiv că „ De la speculă la speculaţie nu este decât un 
pas!”, prof. univ. dr. Paul Bran a trecut la o temerară demonstraţie în cartea „Economica 
valorii”. Fostul rector al ASEM Chişinău şi ASE Bucureşti a demonstrat că Teoria valorii, 
aplicată în fostele ţări socialiste, este definitiv discreditată, iar Teoria valorii marginale, 
aplicată în multe ţări capitaliste, a evidenţiat unele anomalii ale conceptelor şi instrumentelor 
ştiinţei economice. În această valoroasă carte, prof. univ. dr. Paul Bran a remarcat că „reforma 
economică trebuie să aibă, în mod obligatoriu, şi o fundamentare ştiinţifică”. De asemenea, 
ctitorul de şcoală economică românească a ajuns la concluzia că: „Naţiunea română, 
productivă atunci când este bine condusă, când i se satisfac necesităţile sociale minime şi când 
îi sunt apărate plaiurile sale mioritice, are nevoie de un eco-câmp specific economiei bazate pe 
legile pieţei şi cu caracteristici ecologice şi sociale normale.”  
 Evocând amintirea dascălului de vocaţie Paul Bran, nu se poate să nu subliniem 
implicarea sa în salvarea Roşiei Montane. A rămas în actualitate exploatarea cu cianură de 
către nişte aventurieri străini a celui mai mare zăcământ de aur, argint, uraniu şi metale rare 
din Europa, cel de la Roşia Montană, evaluat recent de economişti de la Oxford la peste o sută 
de miliarde de euro. Rectorul Paul Bran şi Academia de Studii Economice Bucureşti, 
împreună cu Academia Română, Biserica Ortodoxă Română, Societatea Alburnus Maior şi 
zeci de organizaţii neguvernamentale, precum şi peste opt sute de istorici şi arheologi din 
întreaga lume s-au opus la jefuirea acestei bogăţii uriaşe lăsate Poporului Român de Bunul 
Dumnezeu în Dacia edenică şi la producerea celui mai mare dezastru ecologic din Europa prin 
folosirea cianurii. Lupta pentru salvarea acestui zăcământ şi protecţia mediului este continuată 
de Academia de Studii Economice în frunte cu rectorul, distinsul profesor universitar doctor 
Ion Gheorghe Roşca, iar ştafeta în această luptă a preluat-o de la profesorul Paul Bran distinsa 
sa soţie, doamna profesor universitar doctor Florina Bran. 
 În perioada cât a fost rector al Academiei de Studii Economice Bucureşti l-am 
reîntâlnit pe dascălul erudit Paul Bran şi m-am bucurat când am constatat că era apreciat şi 
preţuit în cele două Academii de Ştiinţe Economice, în rândurile studenţilor şi Asociaţiei 
Generale a Economiştilor din România, precum şi la Banca Naţională. Am avut şansa şi marea 
onoare de a-l avea pe profesorul Paul Bran în comisia pentru acordarea titlului de profesor 
universitar. Îi datorez o vie recunoştinţă pentru onoarea ce mi-a acordat-o. 
 A plecat prea devreme dintre noi un mare OM, PATRIOT şi DASCĂL, profesorul 
PAUL BRAN. Pentru cei care l-au cunoscut, dascăli şi studenţi, amintirea profesorului Paul 
Bran nu se va şterge niciodată. 
 Bustul profesorului Paul Bran, dezvelit azi, reprezintă o nouă dovadă a cinstirii 
meritelor şi memoriei sale. 
 
Bucureşti, 10 decembrie 2010 
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PAUL NU A PLECAT… 
 

CONSTANTIN ANGHELACHE  
Universitatea „Artifex”, Bucureşti 

 
 

 Astăzi ne aflăm la o sesiune ştiinţifică comemorativă, prilejuită de aducerea aminte a 
celui care a fost, este şi va fi PAUL BRAN. Economist de largă cuprindere, ctitor de 
învăţământ economic superior pe cele două maluri ale Prutului, şlefuitor de specialişti pentru 
economia naţională, ilustru autor de lucrări cu înaltă ţinută ştiinţifică, manager pentru toţi şi 
nu în ultimul rând om de o aleasă nobleţe… Succint, aşa ar putea fi zugrăvită „blânda 
personalitate” a profesorului, rectorului sau colegului PAUL BRAN. 

Era întotdeauna acolo unde situaţia o cerea şi nu ca „asistent”, ci ca decident. 
Regretatul profesor N.N. Constantinescu l-a lăsat la conducerea Asociaţiei Generale a 
Economiştilor din România, poziţie din care a făcut mult şi bine pentru comunitatea 
economiştilor. Este greu de decis în ce a excelat profesorul Paul Bran, dar sintetizând vom fi 
de acord că a fost bun în toate cele în care s-a implicat sau viaţa/profesia i-a cerut să se 
implice. Dinspre „el” răzbate mereu un zâmbet, o povaţă sau un gând bun. Aşa a fost şi va 
rămâne pentru cei care l-au cunoscut. A vrut şi a reuşit să scurteze calea dintre clădirile 
Academiei realizând „pasul Bran”. Poate că destinul l-a urmărit şi a sfârşit la mijlocul 
proiectului pe care l-a ctitorit. Herodotus spunea „lucrurile măreţe se fac de obicei cu riscuri 
foarte mari”. Şi Paul Bran a cutezat de fiecare dată să îşi asume riscul, înfăptuind cu cutezanţă 
lucruri măreţe, ce vor dăinui şi ni-l vor ţine printre noi. Paul Bran îşi găseşte o uşoară 
încadrare în ceea ce George Chapman spunea „sunt cu adevărat mari cei care sunt cu adevărat 
buni”. El a fost bun cu toţi şi, chiar dacă, poate, a fost uneori invidiat, s-a încadrat perfect în 
zicerile lui Eschil cum că „cine nu este invidiat înseamnă că nu este măreţ”. 

Aşa a fost şi ne va apărea în memoria timpului figura lui Paul Bran care, acum de sus, 
ne îndeamnă să îi urmăm pildele şi exemplul. 

Paul Bran nu a plecat, ci doar s-a retras şi ne veghează din neant. Să avem în minte 
spusele lui Claire Martin „nimeni nu este de neînlocuit dar, uneori, este nevoie de mai multe 
persoane pentru a înlocui una singură…”, pentru a avea statura omului pe care azi îl 
comemorăm.    
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PAUL BRAN – ÎNŢELEPTUL, INOVATORUL 
 

Valerică OLTEANU  
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 
 În memoria noastră, colectivă sau individuală, pe măsura trecerii timpului are loc un 
proces de decantare şi sedimentare în cadrul căruia unele lucruri, mărunte, insignifiante, 
dispar treptat, fiind date uitării, altele îşi sporesc valoarea căpătând o semnificaţie aparte, 
devenind repere ale dezvoltării, puncte de inflexiune care îşi pun amprenta asupra evoluţiei 
ulterioare. 
 În ultimii ani în cadrul procesului dificil de restructurare şi modernizare a 
învăţământului românesc, în general, şi a celui de marketing, în special, mai mult ca niciodată, 
a trebuit să fac apel la memorie şi să-mi pun o întrebare obsesivă: Profesorul Paul Bran cum ar 
fi procedat într-o astfel de situaţie? De unde şi de ce astfel de întrebare? Şi de ce legată de 
Paul Bran şi nu de alte nume de prestigiu cu care m-am intersectat de-a lungul a peste 30 de 
ani pe culoarele Academiei de Studii Economice? 
 Când scriu aceste rânduri nu am încă un răspuns cristalizat. El va veni cert, pe măsura 
trecerii timpului. Un lucru însă îmi este clar încă de pe acum. Paul Bran era un om al 
dialogului sincer, un om care meditează îndelung la cele spuse şi nu are linişte până când nu 
înţelege profund cele discutate şi nu găseşte răspunsul potrivit la problema ridicată. Paul Bran 
era un înţelept şi găseai la el sau împreună cu el întotdeauna soluţia potrivită la problemele 
personale sau nonpersonale, cu care erai confruntat. 
 Au fost numeroase situaţiile în care m-am întâlnit cu profesorul şi rectorul Paul Bran, 
multe dintre ele făcând parte din categoria, „amintiri de neuitat”. Dintre acestea, cele mai 
dragi mie sunt cele legate de înfiinţarea Facultăţii de Marketing, prima facultate de profil din 
România, deoarece apariţia ei a reprezentat un punct culminant al dezvoltării marketingului în 
ţara noastră şi totodată împlinirea unui vis al unei întregi generaţii de slujitori pe „ogorul” 
marketingului. 

Visul a existat încă de la începuturile marketingului în România. El a devenit însă 
realitate în perioada în care rector al Academiei de Studii Economice a fost Paul Bran. Astăzi, 
gestul făcut atunci pare lipsit de semnificaţie. În realitate însă el este unul de mare clarviziune, 
deoarece s-a produs în momentul în care puţini erau cei care înţelegeau nivelul la care 
ajunsese dezvoltarea marketingului pe plan mondial. 
 În ţara noastră, datorită condiţiilor istorice, organizarea studiilor universitare de 
marketing era mult rămasă în urmă din cauza perpetuării confuziei create în timp între 
conceptul de marketing şi cel de comerţ. Confuzia era şi este alimentată de existenţa, în 
evoluţia marketingului, a unei astfel de etape, depăşită în ţările dezvoltate încă de la sfârşitul 
anilor ’50 ai secolului trecut. Deşi se făcuseră unele progrese prin apariţia specializării 
marketing în cadrul Facultăţii de Comerţ, timpul nu mai putea să aştepte. 

Sosise momentul unei decizii importante şi ea trebuia asumată, aşa cum frumos ne 
place să spunem la cursurile de management, de către un manager care să aibă spirit inovator. 
Şi un astfel de manager s-a găsit în persoana rectorului Paul Bran care se dovedea, ca de atâtea 
alte ori, a fi acolo unde trebuie „omul potrivit la locul potrivit”. 
 Îmi amintesc, de parcă lucrurile s-ar petrece astăzi, cu cât calm, cu cât tact, cu câtă 
diplomaţie şi cu câtă eleganţă a condus lucrările senatului care avea să ia o decizie importantă 
referitoare la dezvoltarea marketingului în România.  
 Astăzi, existenţa Facultăţii de Marketing la Academia de Studii Economice Bucureşti a 
intrat în cotidian aşa cum în cotidian au intrat multe alte fapte durabile realizate de profesorul 
Paul Bran în istoria învăţământului românesc. 
 Un coleg pasionat de istoria comerţului îmi semnala, la un moment, existenţa, în anii 
’30 ai secolului trecut, a unui curs de promovare ţinut la Academia de Înalte Studii 
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Comerciale de către reputatul profesor Virgil Madgearu. Realizam atunci că înaintaşii noştri 
erau profund racordaţi la tot ceea ce era în ştiinţă, cursul de promovare reprezentând 
precursorul marketingului de mai târziu. 
 Într-o altă împrejurare, ascultându-l pe academicianul Mircea Maliţa, aveam să aflu că 
în perioada mandatului său de ministru au fost introduse pentru prima oară în România 
cursurile de management şi marketing. O afirmaţie asemănătoare avea să facă, în alocuţiunea 
ţinută cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, un alt rector al Academiei de Studii 
Economice – profesorul Gheorghe Dolgu. Pe o astfel de linie a unor mari cărturari se înscrie şi 
activitatea profesorului şi rectorului Paul Bran care asemenea predecesorilor săi iluştri a 
adăugat cu migală, tact şi înţelepciune o filă de istorie în evoluţia Academiei de Studii 
Economice. 
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IN MEMORIAM 
UN NUME PENTRU ETERNITATE 

PROF. UNIV. DR. PAUL BRAN 
(1940-2006) 

 
 

Gabriel I. NĂSTASE 
    Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 

     
 

Remember 
L-am cunoscut pe profesorul univ. dr. Paul BRAN înainte de 1990. 
Nu numai în calitatea pe care o avea de cadru didactic universitar, 
ci şi ca urmare a discuţiilor extrem de interesante pe care le-am 
purtat cu privire la organizarea şi modernizarea proceselor de 
producţie. Anii au trecut! Ne-am revăzut şi în alte împrejurări. Cea 
mai relevantă a fost atunci când eram consilier la Preşedinţia 
României. Ştiam amândoi că fusese propus, alături de alte două 
nume (unul dintre ele fiind cel al lui Nicolae Văcăroiu), să fie prim-
ministru. Nu a fost să fie! Destinul Profesorului univ. dr. Paul 
BRAN era altul! 
În mintea şi sufletul meu, Paul BRAN a rămas una dintre cele mai 
plăcute amintiri. Am fost şi am rămas un admirator al omului şi 
profesorului univ. dr. Paul BRAN. L-am simpatizat, susţinut şi 
apreciat pentru felul lui sincer de a fi, de a se comporta cu fiecare 
persoană care-i solicita sprijinul. 

 
  REPERE BIOGRAFICE 

 
Paul BRAN s-a născut la data de 3 septembrie 1940 

în comuna Topolog din judeţul Tulcea. A urmat cursurile 
Liceului teoretic „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (1951-
1959) şi, ulterior, pe cele ale Facultăţii de Finanţe-Credit a 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în perioada 
1960-1965. Ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute din 
perioada studenţiei a fost cooptat în corpul profesoral al 
Academiei de Studii Economice, la Catedra de Finanţe. 

În perioada 1965-2006 a ocupat, prin concurs, toate 
treptele carierei universitare . 

În anul 1975 a obţinut titlul de Doctor în Economie, 
specialitatea Finanţe, pe baza unei teze de doctorat 

intitulate: „Decizia financiară în unitatea economică”. 
În acelaşi an a efectuat un stagiu de documentare şi perfecţionare în Elveţia, în cadrul 

Institutului de Înalte Studii Economice Internaţionale din Geneva, pe probleme privind 
relaţiile financiare şi monetare internaţionale. 

În anul 1994 a efectuat un stagiu de documentare în SUA, pe probleme ale organizării, 
finanţării şi susţinerii liberei iniţiative şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Profesorul Paul BRAN a publicat numeroase lucrări de specialitate. 

                                                 
  Mari personalităţi ale Academiei de Studii Economice, Rectorul Paul Bran (1996-2004). 
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Academia Română a recunoscut valoarea ştiinţifică a operei profesorului Paul BRAN, 
premiind lucrarea Economia valorii. 

Pe parcursul activităţii didactice a condus seminarii şi a ţinut prelegeri la mai multe 
discipline. 

Activitatea de coordonare a cercetării ştiinţifice a studenţilor s-a concretizat în 
elaborarea a numeroase lucrări de diplome. 

În perioada 1990-1991 a condus Departamentul de Proiectare a Reformei Economice 
din cadrul Guvernului României. 

În anul 1991 a înfiinţat Academia de Studii Economice din Republica Moldova, unde 
a fost rector de la înfiinţare până în anul 1994. În aceeaşi perioadă (1991-1994) a îndeplinit 
funcţia de consilier economic al Guvernului Republicii Moldova. 

Între anii 1996 şi 2004 a deţinut funcţia de rector al Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti, remarcându-se ca un veritabil promotor al modernizării acestei instituţii 
prestigioase şi creşterii eficienţei pregătirii studenţilor în funcţie de exigenţele actuale ale 
pieţii muncii. 

De asemenea, în calitatea sa de vicepreşedinte şi, ulterior, de preşedinte (ales la 
Congresul al IV-lea al AGER, 25 mai 2001) al Asociaţiei Generale a Economiştilor din 
România, a participat activ la viaţa comunităţii economiştilor, identificând întotdeauna cele 
mai eficiente soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta Asociaţia. 

În anul 2001, profesorului univ. dr. Paul BRAN i s-a decernat Diploma de Excelenţă 
şi Medalia de Argint a Băncii Naţionale a României. A fost pentru prima oară când s-a 
acordat o astfel de distincţie unui economist român pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea 
ştiinţei economice şi la formarea economiştilor din România. 
 
• REGRETE 
 Această prezentare sumară a dimensiunii profesionale a personalităţii profesorului 
univ. dr. Paul BRAN nu exclude latura sentimentală, apropierea şi căldura sufletească pe care 
şi-a manifestat-o faţă de familia sa. 
 În rarele sale momente de linişte pe care şi le-a petrecut în mijlocul familiei, Paul 
BRAN a ştiut să fie soţ, tată şi bunic. 
 Cu siguranţă că şi-ar fi dorit ca aceste momente să se dilate până la eternitate, iar 
pentru fiecare clipă care se scurge ireversibil să simtă profund prezenţa atât de dragă a soţiei, 
copiilor şi nepoţilor lui. 
 Dar nu a fost să fie aşa cum şi-ar fi dorit, pentru că destinul lui era deja proiectat din 
ceruri pe Pământ de către bunul Dumnezeu. 
 Şi-a sacrificat oaza de linişte a familiei, în schimbul unei vieţi agitate, a unei lupte 
nemiloase şi perverse pe care ţi-o oferă câmpul de luptă al zonei publice. 
 Toate bătăliile purtate le-a câştigat. A reuşit să fie un luptător redutabil. A avut puţini 
prieteni adevăraţi. În schimb a fost înconjurat de mulţi duşmani perfizi, roşi de invidie şi 
incapabili de a face ceva durabil pentru semenii lor. 
 Profesorul univ. dr. Paul BRAN era conştient de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Avea 
un suflet bun şi îi păsa de oameni şi în mod deosebit de studenţi, cărora, cu harul lui de 
dascăl, le modela sufletul şi mintea nu numai pentru a fi buni economişti, ci şi oameni 
adevăraţi, români iubitori de ţară, de popor şi de tradiţiile acestuia. 
 A „aprins” lumină pe unde a trecut, iradiind bunătate, pasiune şi responsabilitate, 
lăsând în urma lui plăcute şi statornice amintiri. 
 În cea mai mare parte a activităţii sale a fost un solitar. 
 Punctul său de sprijin a fost familia. Reuşita lui în plan profesional s-a datorat şi 
familiei sale, unde atmosfera de linişte, echilibru şi dragoste au fost asigurate cu devotament 
şi pasiune de soţia sa, profesor univ. dr. Florina BRAN. 
 În viaţa celor doi soţi au fost şi momente triste, necruţătoare, nemiloase care  
i-au pus la grea încercare. Unul dintre aceste momente a fost şi pierderea unuia dintre fii lor 
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(Iulian Ovidiu), în condiţii care şi acum lasă loc speculaţiilor, care te înfioară şi te revoltă în 
acelaşi timp! 
 Această tragică întâmplare din viaţa familiei BRAN a reprezentat preţul curajului, 
patriotismului şi verticalităţii profesorului univ. dr. Paul BRAN, a îndrăznelii lui de a aduce 
lumina şi căldura în sufletul şi mintea fraţilor noştri de peste Prut, după îndemnul Domnului 
nostru Isus Hristos: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”! 
 Greu de răspuns! 
 Cei doi soţi Paul şi Florina au primit de la Dumnezeu puterea de a trece peste această 
tragedie şi de a merge mai departe întăriţi şi hotărâţi pentru a-şi îndeplini misiunea divină pe 
acest PĂMÂNT! 
 Moartea l-a răpus într-un moment de slăbiciune datorat şi ingratitudinii, 
comportamentului duplicitar al unora pe care i-a crezut prieteni şi pe care adeseori i-a ajutat 
dezinteresat. 
 Ceea ce trebuie să ştim este că oameni ca Paul BRAN nu mor niciodată. Faptele lor 
sunt cele care rămân în conştiinţa generaţiilor care vin şi pleacă, aşa cum o fac uneori cu furie 
sau cu sublimă delicateţe valurile mării sau oceanelor atunci când izbesc ţărmul. 
 Anii au trecut! În inima şi sufletul celor doi soţi s-a aşezat iertarea, dar nu şi uitarea 
acelor momente grele. 
 Pe fondul acestei profunde, tăcute şi perfide supărări, inima generoasă a profesorului 
univ. dr. Paul BRAN a cedat! 
 Moartea l-a lovit necruţător şi subit la mijlocul pasajului (pasarelei) pe care l-a 
construit cu pasiune, care leagă Rectoratul (astăzi clădirea Ion N. Angelescu) de Comerţ 
(clădirea Mihai Eminescu), pe care cândva profesorul univ. dr. Silviu NEGUŞ avea să-l 
denumească, atât de inspirat, pasul BRAN. 
 Viaţa acestui om de suflet şi carte s-a frânt într-un loc straniu, la mijlocul unui coridor 
din beton şi sticlă, suspendat între Pământ şi Cer, unind nu două corpuri de clădire, ci două 
universuri paralele: cel al vieţii şi al morţii. 
 A părăsit această lume lăsându-şi trupul ostenit, fără suflare, la intrarea în „Poarta 
stelară”, în drum spre Rai, unde îl aşteptau spiritele celor pe care i-a iubit şi care l-au iubit 
deopotrivă. 
 

Bucureşti 
10.08.2010 
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UN SPIRU HARET AL TIMPURILOR NOASTRE, UN PATRIARH AL ŞCOLII 
ECONOMICE ROMÂNEŞTI 

 
Ghenadie CIOBANU 

Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Muncii  
şi Protecţiei Sociale, Republica Moldova 

 
 

Sunt printre cei norocoşi care am beneficiat de primele Burse al Guvernului României, 
care au fost acordate pentru Guvernul Republicii Moldova la începutul anului 1991 pentru 
studii doctorale la Academia de Studii Economice Bucureşti, burse care au fost  aduse la 
Chişinău cu contribuţia profesorului Paul Bran, în perioada când domnia sa era consilierul 
Prim-ministrului Petre Roman, director Departament de reforme în primul guvern de după 
Revoluţie. Domnia sa venise la Chişinău la invitaţia guvernului Mircea Druc în calitate de 
consilier al primului-ministru. Tot atunci a apărut şi acea idee de creare a Academiei de Studii 
Economice din Moldova.   

Am avut marea onoare să fiu primul doctorand basarabean al domniei sale, şi am rămas 
cu cele mai frumoase amintiri, dar şi sentiment de datorie faţă de acest mare Om, profesor, 
cercetător şi manager.  

Profesorul Paul Bran a fost un dascăl erudit, cu o deosebită carismă prin care şi-a căpătat 
stima şi respectul din partea multor generaţii de studenţi – „de pe ambele maluri ale Prutului”. 
Pe care i-a iubit cu adevărat şi care l-au iubit şi l-au stimat respectiv, care astăzi îi sunt 
recunoscători şi-i vor fi şi în continuare. După cum a spus domnia sa la a 10-a aniversare a 
Academiei de Studii Economice din Moldova, că dacă un agricultor este pomenit prin roadele 
muncii sale atât cât este ciclul de viaţă al unei livezi, un profesor va fi pomenit şi va trăi prin 
studenţii săi, va fi pomenit de generaţii de studenţi atât din România, cât şi din Republica 
Moldova.   

Personalitate marcantă  a învăţământului economic superior românesc. Ctitor al presti-
gioasei şcoli economice superioare din Republica Moldova – Academia de Studii Economice 
din Moldova. Om cu suflet mare, intelectual de talie mondială, unul dintre cei mai moderni şi 
cei mai importanţi economişti români. Domnia sa a fost şi va rămâne  un model de manager –
reformator al şcolii economice superioare din România şi Republica Moldova.  A fost exigent 
faţă de ceea ce se numeşte ştiinţă economică, a fost pasionat de ceea ce este învăţământul 
economic.  

Un model de dascăl desăvârşit  – demn de admirat, şi de urmat Profesorul Paul Bran a 
avut o metodică aparte de predare a disciplinelor financiare reflectate prin prisma 
mecanismului valoric, şi valorificate în cărţile „Relaţii monetare şi financiare internaţionale” 
şi  „Finanţele întreprinderii”. Prelegerile domniei sale erau interesante, cuceritoare şi destul de 
accesibile pentru fiecare student, care deşi erau la un nivel academic înalt, nu erau lipsite şi de 
un umor fin cu sens logic şi de învăţătură. Cu nimic nu se compară superbele lucrări 
cunoscute de toată  comunitatea şcolii economice superioare de pe ambele maluri ale Prutului, 
şi recunoscute şi de practicieni, care trebuie studiate, analizate şi recomandate în predarea 
ştiinţelor economice.    

    Un economist modern pentru secole!  Un loc aparte în activitatea domniei sale revine 
cercetărilor ştiinţifice în domeniul economic şi în studierea fenomenelor financiar-monetare. 
Lucrarea savantului Paul Bran „Mecanismul monetar” apărută  în anul 1984, şi reeditată în 
1991 la Chişinău Editura „Ştiinţa”,  este rezultatul unei cercetări originale asupra schimbărilor 
intervenite în teoria şi practica economică. Un loc aparte în activitatea domniei sale revine 
cercetărilor ştiinţifice în domeniul economic şi în studierea fenomenelor financiar-monetare. 
Tuturor le este cunoscută lucrarea „Economica valorii”  – în care au fost puse bazele unei noi 
teorii privind valoarea, a unui nou mod de a privi valoarea, a mecanismului de obţinere şi de 
gestiune a acesteia, precum şi întregul edificiu al organizării activităţii economice la nivel 



În memoria Profesorului Universitar Dr. PAUL BRAN, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 63 

micro şi macroeconomic. Pe acest fundament se poate construi un model teoretic adecvat 
societăţii informaţionale spre care se îndreaptă în prezent omenirea. Prin urmare poate şi 
trebuie să fie pusă la baza programelor şi strategiilor noastre naţionale de relansare şi 
dezvoltare economică. „Economica valorii” este o mică enciclopedie a ştiinţelor, nu pur şi 
simplu un tratat clasic de economie, o teorie care deschide noi posibilităţi în cercetarea 
fenomenelor economice, care deschid larg posibilităţile… în care domnia sa utilizează 
metodologia de interdisciplinaritate în cercetarea Economicului. Fiind o personalitate notorie, 
multilateral dezvoltată, cu spirit şi cunoştinţe enciclopedice, dar şi înzestrat de la natură cu o 
bogată intuiţie în observarea şi corelarea fenomenelor naturale şi corelarea cu fenomenele 
social-economice şi financiar monetare, a fost o comoară atât ştiinţifică, cât şi sufletească, 
comoară care se reflectă şi în lucrarea respectivă, care pune multe întrebări asupra evoluţiei 
fenomenelor economice şi al perspectivelor acestora.    

    După  cum afirma domnia sa  „Acolo unde pe masa de lucru a guvernului, alături de 
Constituţie, nu stă şi economistul, trendul societăţii va consuma mai mult pe sirenă decât 
pentru deplasarea spre un viitor rezonabil”.  Prin urmare – realitatea economică pe care dorim 
să o cuprindem în modelele unei teorii se modifică mai rapid şi mai profund decât reuşim să 
adaptăm producţia noastră de modele! 

    După  cum concluzionează autorul în această lucrare „...drumul din ce în ce mai 
îngust pe care trebuie să meargă societatea, sub povara restricţiilor economice, ecologice, 
sociale, politice impune asocierea obligatorie la conducerea maşinii sociale a ştiinţei 
economice, a ştiinţei economice care, la rândul său, este deschisă spre rezultatele cercetării 
ştiinţifice din toate domeniile existenţei noastre sociale şi fizico-biologice”.  

    Numai depăşind zona restrânsă a economicului am putut să găsim suportul teoretic şi 
practic pentru reconsiderarea modelului valorii în aşa fel încât el să reflecte lumea în 
schimbare.  

Numai lărgindu-şi orizontul ştiinţific economistul poate conlucra cu ceilalţi specialişti 
pentru a rezolva repunerea în funcţiune a motorului societăţii, activitatea economică. 

    Numai asociind la mecanismul obţinerii valorii procesele din mediul natural şi din 
societate putem da valoare tuturor acestor procese şi putem respecta activitatea tuturor 
specialiştilor care participă la procesele respective.   

În actualele condiţii de criză economică globală, trebuie să intrăm în acel mod de 
gândire economică propus de domnia sa, pentru a găsi soluţii moderne de construcţie a 
modelelor şi luare a deciziilor în condiţii de incertitudine, atât în cadrul proceselor economice, 
cât şi într-o strânsă interacţiune cu procesele din mediul natural înconjurător şi economie.   
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CONTRIBUŢIA PROFESORULUI PAUL BRAN LA DEZVOLTAREA  
BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE ASEM 

 
Silvia GHINCULOV 

Directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 
 
 

Personalitate marcantă în ştiinţa economică de pe tot arealul românesc, Paul Bran a 
activat cu multă pasiune şi dăruire la înfiinţarea primei instituţii de învăţământ economic 
superior – Academia de Studii Economice a Moldovei, fiind rector şi cadru didactic timp de 
trei ani. Pentru mulţi dintre profesorii care au participat la fondarea instituţiei, Paul Bran le-a 
fost un model de înaltă cultură, cercetător de elită, model pentru cei formaţi în şcoala 
economică basarabeană. 

Când vorbim despre relaţiile dintre ASE Bucureşti şi ASEM, prietenie, colaborare, 
sprijin, înţelegere sunt cuvintele folosite cu cea mai mare frecvenţă. Într-adevăr, de-a lungul a 
19 ani, cu toate că pe plan internaţional şi intern s-au petrecut mari schimbări, cele două 
instituţii tot timpul se sprijină reciproc. Se poate spune că aceste relaţii de prietenie şi 
colaborare au prins rădăcini în sufletul celor două echipe, având o bază solidă fundamentată 
de Paul Bran, care a contribuit foarte mult la cultivarea şi dezvoltarea acestor instituţii.  

Relevăm că aceste relaţii excelente nu au fost obţinute cu uşurinţă, au fost construite în 
condiţii dificile de trecere la noile relaţii economice. Trebuie să le preţuim şi avem datoria să 
le dezvoltăm în continuare. Trebuie să dăm dovadă de clarviziune şi înţelepciune, să depunem 
în continuare eforturi pentru întărirea relaţiilor noastre de prietenie şi colaborare în toate 
domeniile de activitate. 

S-au împlinit 19 ani de la înfiinţarea Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii 
Economice din Moldova. Paul Bran a adus o contribuţie aparte la dezvoltarea acestei structuri 
din arealul ASEM, punând baza unei colecţii exhaustive de documente din domeniul 
economic şi a unui sistem informatizat de gestiune a bibliotecii. Domnul Paul Bran a susţinut 
mereu că informaţia este esenţială pentru dezvoltarea societăţilor evoluate în plan politic, 
economic, social şi spiritual. Exercitarea drepturilor cetăţeneşti presupune asumarea unor 
responsabilităţi sporite şi implicarea în procese decizionale complexe, lucru imposibil de 
realizat fără o bună disponibilizare a informaţiilor. Rolul bibliotecilor în aceste condiţii se 
modifică substanţial. 

Colecţiile de publicaţii ale bibliotecii au fost întotdeauna văzute de Paul Bran drept 
„inima bibliotecii” – punct de vedere care va supravieţui, fără îndoială, şi în viitor. Extinderea 
colecţiilor a presupus mereu servicii noi, relaţii noi între utilizator şi bibliotecă. Toate cărţile 
aduse şi scrise de domnul Paul Bran au rămas în patrimoniul documentar al Ţării şi sunt 
introduse în circuitul informaţional, în sfera de atenţie şi de activitate a beneficiarilor, care nu 
vor uita niciodată dedicaţiile scrise de Paul Bran: „Studenţilor mei, de pe ambele maluri ale 
Prutului”. Aceste cuvinte confirmă încă o dată viabilitatea bibliotecii, evidenţiind, totodată, 
atitudinea generoasă şi dragostea faţă de studenţi.  

În anul 1993, la iniţiativa domnului Paul Bran, a fost încheiat Memorandumul de Acord 
cu Banca Mondială de Reconstrucţii şi Dezvoltare în baza căruia Biblioteca ASEM a primit 
statutul „The World Bank Depository Library” (Biblioteca depozitară a Băncii Mondiale) în 
Republica Moldova. În acest mod instituţia noastră s-a integrat într-un sistem complex de 
informare care reprezintă un segment ce vine în întâmpinarea nevoii de performanţă, impus de 
economia de piaţă.  

Atitudinea şi responsabilitatea domnului Paul Bran faţă de bibliotecă şi obiectivele ei au 
fost preluate în programele de dezvoltare a Academiei de Studii Economice a Moldovei, 
lansate de următorii rectori – profesor universitar, doctor habilitat Eugeniu Hrişcev (1994-
2001) şi profesor universitar, doctor habilitat Grigore Belostecinic (2001-prezent). Toate 
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realizările sale biblioteca le datorează oamenilor devotaţi instituţiei noastre, care o slujesc cu 
bună credinţă.  

Paul Bran a avut contribuţie valoroasă la constituirea patrimoniului documentar al 
instituţiei noastre, fapt care a generat ideea de a conferi numele lui Paul Bran celei mai 
moderne săli de lectură în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM. Pentru bibliotecarii de la 
ASEM, numele Paul Bran simbolizează noţiuni concrete pe care OMUL le poate pune în 
valoare în cursul vieţii sale: vocaţie, moralitate, profesionalism, patriotism. Pentru toate 
acestea ne închinăm, îi împărtăşim ideile şi îi suntem recunoscători pentru darul de minte şi de 
suflet pe care l-a oferit cu distincţie şi generozitate pe parcursul anilor de activitate la ASEM.  
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PAUL BRAN: MODEL DE IMPLICARE A INTELECTUALULUI  
ÎN VIAŢA PUBLICĂ 

 
Felicia ALEXANDRU 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
feliciaalexandru@fin.ase.ro 

 
 

Profesorul Paul Bran nu a fost numai un model de dascăl, ci şi unul de implicare a 
intelectualului în viaţa comunităţii. Om de o aleasă factură sufletească, cu profil de 
personalitate renascentistă şi cu destin de tragedie greacă, profesorul Paul Bran nu s-a 
mărginit, ca într-o perioadă de profunde transformări, dar şi de exacerbare a dezbinării şi a 
manifestărilor degradante în spaţiul public, să se dedice doar consolidării propriei opere 
ştiinţifice şi  carierei universitare. 

Un om delicat şi profund străin de orice manifestare de tip negativ la adresa semenilor, 
nu s-a închis în turnul de fildeş, nu a evitat intrarea în arena confruntării de idei, dar nici nu a 
dorit să obţină locuri de maximă vizibilitate pe piedestalul recunoaşterii publice. A dorit să fie 
soldatul credincios al ideii de transformare în bine pentru poporul din care provenea. 

Profesorul Paul Bran a fost un om care a nutrit profund în plan sentimental doar 
iubirea, respectul şi devotamentul faţă de semeni. 

Omul Paul Bran a influenţat în bine cariera profesională şi conduita umană a tuturor 
celor cu care a colaborat; i-a făcut pe toţi cei cu care şi-a interferat existenţa şi activitatea să 
aspire să se perfecţioneze în plan profesional şi să devină mai buni. Conduita sa nu cunoştea 
manifestarea ostentativă a propriei valori, ci doar modestia şi profunzimea cu care se adresa 
interlocutorului indiferent de temă, capacitatea de a potenţa calităţile colaboratorilor. 

După Revoluţia din Decembrie 1989, profesorul Paul Bran şi-a dedicat activitatea, în 
paralel, activităţii de cercetare-învăţământ, dar şi deţinerii unor poziţii în administraţia publică 
prin care şi-a promovat ideile novatoare, a construit şi reconstruit instituţii care au modelat 
evoluţia poporului român în integralitatea sa. 

Deschiderile oferite de Revoluţia din  Decembrie 1989 au oferit omului şi profesorului 
Paul Bran terenul propice pentru gândirea şi asamblarea unor proiecte care au condus la 
reformarea statului român; cu toate acestea, nu s-a manifestat niciodată ca o persoană care îşi 
arogă statutul de reformator. Profesorul Paul Bran a coordonat în perioada 1990-1991 
Departamentul pentru Reformă Economică din Guvernul României. Nu a preferat niciun birou 
somptuos şi nicio schemă numeroasă de personal, s-a implicat direct, a coordonat şi mobilizat 
o echipă, care nu a depăşit 10 persoane, dar pe care i-a capacitat să colaboreze în mod creator 
şi echilibrat cu diverse instituţii, astfel încât actele normative care au schimbat, uneori în mod 
radical, corpul de legi moştenite de la statul socialist au fost modelate şi în „laboratorul” 
manageriat de profesorul Paul Bran. 

Trăsăturile personalităţii sale – echilibru şi seriozitate – se transferau în mod direct şi 
firesc asupra modului de a analiza şi aborda transformările care se promovau prin noile 
reglementări. 

Profesorul Paul Bran nu a fost un om care să dorească schimbarea de dragul 
schimbării; foarte bun cunoscător atât al mecanismelor financiare, cât şi al economiei 
româneşti, promova doar acele transformări care puteau contribui la întărirea potenţialului 
economic şi financiar al agenţilor economici, pentru a-i pregăti şi consolida pentru o 
competiţie liberă, pe o piaţă transparentă. 

Om profund moral şi trecând totul prin filtrul „qui prodest” a reuşit să nu fie agreat de 
cei care, din necunoaştere,sau din alte imbolduri, doreau demolări rapide şi cu orice preţ fără a 
şti prea bine ce punem în loc şi fără să intereseze efectele. 

Profesorul avea cultul ctitoriei, şi nu pe cel al demolării, şi a reuşit într-o perioadă din 
cele mai frământate să fie un ctitor în plan uman, instituţional şi material. 
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Profesorul Paul Bran a fost un promotor al ideii de promovare a iniţiativei, de creare a 
cadrului  de manifestare a potenţialului fiecărui individ, atât în folosul său, cât şi al 
comunităţii în care se manifestă. În acest sens, a depus eforturi meritorii pentru conturarea 
unui proiect de privatizare aplicabil economiei româneşti care să conducă la creştere 
economică şi bunăstare. Nu a precupeţit niciun efort pentru a modifica şi modela continuu 
acest plan, dar, din păcate, finalizarea se poate înscrie sub semnul unei formule generice, la 
care cred că ar fi subscris, zâmbind amar, nimeni nu e profet în ţara lui”.  

Profesorul Paul Bran nu a dezarmat, nu s-a comportat ca un copil răsfăţat şi nu s-a 
retras în citadela amfiteatrelor,  mai mult ca sigur a zâmbit, a spus probabil apropiaţilor o 
vorbă de duh mobilizatoare (de care nu ducea niciodată lipsă) şi a mers mai departe… 

Mai departe…. a însemnat implicarea hotărâtoare, dar în afara „luminii reflectoarelor” 
aşa cum era în structura domniei sale, în reafirmarea elementului peren, românesc din 
teritoriul, numit conform actualelor realităţi geostrategice, Republica Moldova. 

A avut colaboratori statornici, competenţi şi dăruiţi acestei cauze, printre care, un loc 
de frunte, a revenit soţiei sale – profesor Florina Bran. 

La câţiva zeci de kilometri de bubuitul tunurilor din sângerosul conflict transnistrean, 
omul Paul Bran care nu făcea paradă nici de curaj, nici de patriotism, a ctitorit la Chişinău, la 
fel ca la Bucureşti. În această perioadă s-a confruntat cu o lovitură dramatică în plan personal 
– şi-a pierdut unul dintre fii în condiţii dramatice şi greu de înţeles. Omul Paul Bran, la fel ca 
marile personalităţi din tragediile antice, nu s-a lăsat doborât, nu s-a manifestat zgomotos şi nu 
a aşteptat compătimirea celor din jur. Şi-a „bandajat” imensul crater din inimă şi suflet, a fost 
un sprijin pentru familie şi a continuat…. Ce a reuşit? A contribuit  la renaşterea  sub formă 
statală a unei părţi dintr-o străveche ţară românească, care n-a mai putut să se manifeste ca un 
întreg în plan politic, ci doar spiritual, începând cu anul 1812. 

Tânărul stat denumit Republica Moldova şi-a definit simbolurile esenţiale – steagul, 
stema şi moneda – prin contribuţia majoră a acestui intelectual profund marcat de filozofia 
valorii. 
    Profesorul Paul Bran credea în evoluţia în bine a fiinţei umane şi a tuturor formelor de 
concretizare a activităţii acesteia, îi contamina pe toţi cu încrederea sa în viitor, rareori 
mărturisită, dar totdeauna manifestată cu credinţă ca mod de acţiune. 
 Încrederea în viitor şi procurarea permanentă pentru modelarea acestuia l-a făcut să nu-şi 
abandoneze niciodată, nici măcar pentru puţin timp, profesia devenită vocaţie – formarea 
pregătirii economice şi pentru viaţă a tinerei generaţii. A făcut acest lucru atât la Bucureşti, cât 
şi la Chişinău. Activitatea de dascăl s-a împletit cu cea de creare a cadrului legal şi instituţional 
prin care formarea în plan economic a tinerilor din Moldova  să se facă nu numai în limba 
română, dar şi la cele mai înalte standarde profesionale posibile. În acest sens, activitatea de 
modernizare şi dezvoltare a bibliotecilor, de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice, de 
stabilire a unor relaţii pe termen lung cu instituţii de învăţământ de prestigiu din diverse state 
sunt repere, vizibile pentru oricine, în activitatea profesorului şi rectorului Paul Bran. 
 Calitatea actului de învăţământ a fost un crez permanent al profesorului, ceea ce l-a 
făcut să promoveze constant modernizarea procesului de învăţământ.  În acest scop a apelat la 
informatizare, pentru promovarea celor mai noi metode de predare şi comunicare cu studenţii. 
De asemenea, adaptarea structurii şi a formei de prezentare a materialelor didactice utilizate în 
procesul de învăţământ a purtat amprenta acţiunii sale inovatoare. În acest demers s-a bazat 
continuu pe tineri, pe care i-a capacitat şi stimulat în afirmarea creativităţii. Accesul la statutul 
de colaborator avea loc în mod firesc, ca un proces bazat pe transparenţă şi concurenţă loială. 
 Profesorul Paul Bran nu a fost numai un gânditor, un emitent de idei, pentru care alţii 
ar trebui să se implice pentru a fi transpuse în practică. Posesor al unor abilităţi remarcabile de 
comunicare, de alegere a colaboratorilor s-a implicat activ în stabilirea procedurilor de lucru – 
aş aminti în acest sens numai activitatea pentru materializarea ideii ca tinerii români din afara 
graniţelor României să urmeze diverse etape ale pregătirii în România. 
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 Profesorul Paul Bran nu numai că a influenţat cariera profesională a multor persoane, 
dar a avut şi satisfacţia de a vedea că aceştia sunt profesionişti de bază în activitatea financiar-
bancară atât din România, cât şi din Republica Moldova. 
 O altă faţetă a vocaţiei de ctitor a profesorului Paul Bran o constituie implicarea  în  
modernizarea  şi consolidarea, din punct de vedere tehnic, a spaţiilor de învăţământ. Astfel în 
perioada în care a exercitat demnitatea de rector al Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, zestrea materială a bătrânei doamne a învăţământului superior românesc s-a 
multiplicat şi înnoit graţie priceperii şi voinţei domniei sale de a identifica şi mobiliza 
resursele financiare necesare. 
 Profesorul Paul Bran a fost un adept al reformării învăţământului superior economic 
românesc nu numai ca structură şi calitate, dar şi din perspectiva accesului la cunoştinţe. Stau 
mărturie numeroasele interviuri, manifestări publice şi luări de poziţie cu diverse ocazii. Adept 
convins al competiţiei libere şi transparente ca formă de selecţie a viitorilor studenţi a supervizat 
adoptarea unei proceduri de admitere care să ţină cont şi să armonizeze mai multe criterii. 
 Conştientizând necesitatea creşterii nivelului de pregătire a personalului care exercită 
funcţii tehnico-administrative a pus la punct şi a implementat învăţământul la distanţă. 
 Prin această formă de pregătire gândită atât didactic, cât şi ca susţinere cu material de 
studiu, la nivelul învăţământului desfăşurat „la zi”, efectele pe termen lung asupra persoanelor 
şi a economiei sunt remarcabile.  

Profesorul Paul Bran nu-i plăcea să se vorbească despre meritele sale şi deşi  am 
prezentat aici foarte succint repere din activitatea sa, preponderent din afara mediului 
universitar,  am sentimentul că ar fi fost stingherit şi ar fi deturnat discuţia spre ceea ce mai 
este de făcut. 
 Ideile şi faptele profesorului Paul Bran au depăşit ca durată existenţa fizică a celui care 
le-a promovat. 
 Mărturisire şi această manifestare marcată de sentimentul că omul şi profesorul Paul 
Bran nu a plecat din această viaţă, că doar s-a retras spre o binemeritată odihnă. 
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OMAGIU PROFESORULUI BRAN PAUL 
 

Ilie VASILE 
     Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 

Aduc şi eu omagiul meu şi, cred că pot spune, şi al generaţiei pe care o reprezint, celui 
care a fost şi care rămâne în sufletele noastre profesorul Bran Paul. 

Aşa cum am mai spus încă din primăvară, anul acesta profesorul Bran Paul ar fi 
împlinit 70 de ani şi poate ar fi intrat în rândul pensionarilor. Spun poate, pentru că ştiu că 
profesorul Bran Paul nu ar fi putut sta departe de ASE. Şi-a dedicat viaţa, puterea de muncă, 
pasiunea pentru această instituţie. Am fost în preajma profesorului Bran o lungă perioadă de 
timp. L-am cunoscut în anii studenţiei mele, când la cursuri a înlocuit de câteva ori un alt 
profesor, şi cred că am fost primul doctor în economie al profesorului Bran Paul. A fost un om 
deosebit, cu o mare putere de muncă, un om devotat învăţământului, oamenilor, spiritualităţii, 
care a trudit cu forţă şi pasiune pentru această instituţie, pentru şcoala românească, pentru cei 
care i-am fost în preajmă, pentru o viaţă mai bună. 

După ce profesorul Bran a pierdut ceea ce are mai de preţ un om pe lume, mi s-a părut 
ca toţi studenţii i-au devenit propriii copii, că munceşte şi gândeşte pentru binele tuturor 
oamenilor şi nu puteam să nu fim de acord cu profesorul şi să nu-l susţinem în tot ceea ce făcea. 

Calităţile profesorului Bran Paul au fost multe şi este greu pentru mine să le enumăr. A 
fost dascăl, conducător, organizator, teoretician, deschizător de drumuri în ştiinţa economică. 
Teoria valorii este o teorie economică, iar dacă ştiinţa economică mai are nevoie şi de teorie, 
atunci teoria profesorului Bran Paul nu se poate să nu fie avută în vedere. 

Faptul ca şi-a găsit sfârşitul în instituţia care era viaţa lui este dovada supremă că şi 
Dumnezeu a vrut ca Bran Paul sa nu plece niciodată din ASE. Bustul pe care l-am dezvelit 
astăzi este reflectarea mândriei noastre, a celor care i-am fost studenţi, doctoranzi, colegi sau 
colaboratori, de a recunoaşte valoarea înaintaşului nostru, Bran Paul. 

De acolo de unde este, dar şi de aici unde l-am aşezat astăzi, Bran Paul ne vede, ne 
iubeşte şi ne va ajuta să găsim calea cea mai bună pentru a merge mai departe. 

Rămâi cu noi şi suntem cu tine, profesore Bran Paul! Pentru a ne fi mai bine! 
Vă mulţumesc pentru că mi-aţi dat ocazia să vă spun că l-am cunoscut pe profesorul 

Bran Paul. 
 
Bucureşti, 10 decembrie 2010   
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PAUL BRAN –   DASCAL ERUDIT ŞI OM DE MARE VALOARE 
 

                                                                             Florentina-Olivia BĂLU 
                                                            Academia de Studii Economice, Bucureşti 

                       
 
Cu adânc regret că domnul rector Paul BRAN nu mai este printre noi, dar cu o enormă 

bucurie că am avut şansa să lucrez alături de o astfel de personalitate, încerc să schiţez un 
succint portret al domniei sale, aşa cum l-am văzut şi cunoscut eu, în calitatea mea de 
studentă, doctorandă şi asistentă a domnului profesor. 

Pe domnul rector Paul BRAN îl cunosc din anii studenţiei mele (1998-2002). Este cel 
care ne-a spus la primul curs: „Faceţi-vă bagaje de vise. Viaţa le va spulbera pe majoritatea. 
De cele ce rămân, agăţaţi-vă cu toată puterea.” Deşi, nu a făcut intenţionat, cuvintele 
dumnealui, mult răstălmăcite după curs, ...au pătruns adânc în sufletele şi minţile noastre de 
studenţi. 

Era foarte îndrăgit şi apreciat de studenţi, stimat şi respectat, atât de cei pasionaţi de 
ştiinţă, cât şi de cei mai puţin interesaţi de ea. Iubea meseria de profesor şi o făcea cu multă 
dragoste. Prezenţa dumnealui la curs impunea respect prin ţinuta academică, prin bagajul 
enorm de cunoştinţe de care dispunea, dar mai ales prin felul de transmitere a informaţiei.  
Exemplele practice care însoţeau teoria, slide-urile power point atât de sugestive şi uneori 
hazlii, umorul, dar şi harul de pedagog înnăscut şi profesor erudit au atras şi entuziasmat 
generaţii de studenţi. Dar asta nu e tot...  

Avea un talent aparte de a-i stimula şi motiva pe studenţi. Unul dintre proiectele pe 
care domnul Profesor Paul Bran îl dădea studenţilor care aveau lucrarea de diploma la 
dumnealui era:  «Viitorul meu birou de director/preşedinte». Şi fiecare student prindea aripi, 
parcă, şi vorbea cu atâta entuziasm despre arhitectura biroului, tacticile şi proiectele sale 
manageriale, ca un adevărat preşedinte în persoană. Se simţea unic şi totodată responsabil de 
întocmirea unei lucrări de cea mai bună calitate. 

 Mult mai bine, însă, l-am cunoscut pe domnul rector Paul BRAN abia când am 
terminat facultatea şi am lucrat alături ca asistent  şi doctorand al dumnealui (2002-2006). Am 
avut onoarea şi şansa de a-l cunoaşte foarte bine. Dacă până atunci calitatea sa de dascăl erudit 
şi cuvintele de laudă din partea celor din jur mă impresionau, după aceea realitatea faptelor şi 
sufletul său mare m-au emoţionat şi cucerit de-a dreptul.  

Lucrând cu dumnealui în acelaşi birou, am descoperit adevărata valoare a acestei 
personalităţi, Profesorul şi Rectorul Paul BRAN. Era un om înzestrat de Dumnezeu, extrem de 
organizat, cu o memorie şi capacitate de sinteză uluitoare, dornic de cunoaştere, iubitor de nou 
şi «up-date-at» la era informatică, pasionat de ştiinţa economică şi puternic ataşat de instituţia 
ASE. Pe măsură ce timpul trecea eram din ce în ce mai copleşită de caracterul său de om ales 
şi capacităţile sale intelectuale şi manageriale. Mă simţeam aşa de mică pe lângă un profesor 
atât de mare. Nu era uşor să lucrezi cu domnul Profesor Paul BRAN, dar era o enormă plăcere 
şi adevărată provocare.  Simţeam un ataşament imens, respect şi devotament fără margini faţă 
de acest mare profesor. 

Nu cred că am cuvintele necesare pentru a descrie adevărata valoare a profesorului 
Paul Bran, dar pot enumera suficient de multe momente, ocazii şi evenimente create de acest 
profesor, atât de apreciat şi îndrăgit sufletului meu: 

 Brazii de Crăciun pe care îi împodobeam împreună în ultimii ani ai vieţii dumnealui 
în biroul său de la etajul I din Căderea Bastiliei (actuala Sala de Consiliu), sunetul colindelor 
şi bucuria celor ce le ascultau; 

 Biroul dumnealui, dinaintea Sărbătorilor Crăciunului sau Sărbătorilor Pascale, plin, 
plin de ornamente florale şi felicitări în care toţi îşi exprimau mulţumirea, respectul şi 
aprecierea faţă de domnul rector; 
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 Glasul bucuros şi fericirea femeii de serviciu care povestea că domnul rector 
păstrează iconiţa de la ea alături de felicitările «de la cei mari»,  venite de la diferite 
personalităţi ale mediului academic şi de afaceri bucureştean şi nu numai;  

 Povestea unui asistent de la Catedra de informatică care, nu foarte încrezător, i se 
adresează domnului rector cerându-i un sfat despre cum ar trebui să acţioneze într-o anumită 
situaţie; răspunsul domnului rector: «Insistă». Şi asistentul nostru care ne  povesteşte: 
«Mă!!!.., un singur cuvânt mi-a spus, unul singur: insistă; şi aşa am făcut, am insistat şi am 
reuşit 

 »   
 Şi lecţia de viaţă…. 

Odată, la un examen, i-am povestit că mi-ar plăcea să am şi eu biroul meu. Răspunsul 
imediat al domnului profesor a fost: «şi ţie, cam multe ţi-ar plăcea»,… şi a trecut la alt subiect. 
Surpriza: după câtva timp,  mi-a înmânat o cheie de la biroul dumnealui, spunându-mi că pot 
oricând să vin să lucrez acolo». Puţini înţeleg bucuria  mea de atunci. Nu pentru că aveam 
birou acum, ci pentru că un om aşa de mare, avea atâta încredere în cineva aşa de mic. Mai 
mult decât atât, am văzut ce înseamnă un om de mare caracter: să laşi impresia omului 
indiferent, dar totuşi să fii atât de receptiv la dorinţele celor din jur. O lecţie am învăţat atunci: 
că oamenii cu adevărat mari sunt receptivi şi îndeplinesc visele celor mici. 

Avea multe, multe calităţi...Capacitatea intelectuală şi managerială, răbdarea enormă, 
puterea de a înţelege lucrurile din perspectiva celuilalt, carisma şi umorul rafinat, uşor ironic, 
dar cu mult subînţeles, cu care încheia fiecare discuţie, sunt doar câteva dintre caracteristicile 
pentru care era atât de apreciat, iubit şi respectat de către cei din jur. Dragostea cu care mergea 
la cursuri, cu care îi îndruma pe studenţi, felul dumnealui special de a-i motiva pe cei din jur, 
de a le insufla încrederea şi dorinţa de a reuşi, au contribuit, de asemenea, la conturarea 
portretului dumnealui de om de mare valoare.  

Şi nu doar că a fost un om de mare valoare, dar a şi creat un context al valorilor.  A 
creat şi predat la facultatea de «Valori» (Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori) pentru 
ai cărei studenţi şi colegi a scris despre valoare, în cartea sa «Economica Valorii». «Nu pot să 
nu leg personalitatea profesorului Paul BRAN de cartea dumnealui «Economica Valorii» pe 
care a scris-o cu sufletul şi mintea unui adevărat manager şi vizionar al evoluţiei valorilor 
economiei, şi pentru sufletul şi mintea multor generaţii de studenţi şi viitori reali manageri». 

Ar mai fi multe de spus, dar prefer să închei aici, prin a-mi exprima profunda 
recunoştinţă faţă de Domnul Rector şi Profesor Paul BRAN şi a mărturisi faptul că a fost 
persona alături de care am lucrat cu mare drag şi de care îmi voi aduce mereu aminte cu la fel 
de mare drag.  A fost şi va rămâne un adevărat model demn de urmat în viaţa, un adevărat 
mentor profesional şi personal pentru mine şi multe generaţii de profesori şi studenţi. A fost şi 
va rămâne mereu în minţile şi sufletele noastre. 
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RESPECT 
 

Emilia CÂMPEANU 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 

 

Pot spune cu mândrie că şi eu am fost studenta domnului profesor Paul BRAN.  
Percepţia mea despre domnia sa... un adevărat PROFESOR, care prin înalta ţinută 

academică şi prin calmul degajat impunea RESPECT. 
Am admirat întotdeauna faptul că pentru dânsul studenţii sunt consideraţi mai degrabă 

parteneri decât elevi. 
În încheiere, aş dori să spun despre domnul profesor Paul BRAN doar două cuvinte: 

OM şi ROMÂN. 
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ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR  
ÎN SOCIETĂŢILE DE INVESTIŢII FINANCIARE, ÎN CONTEXTUL 

SCHIMBARILOR ECONOMICE RECENTE 

 
Daniel  MANAŢE  

Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad  
daniel.manate@sif1.ro 

Ioan CUZMAN  
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad  

ioan.cuzman@sif1.ro 
Pavel FĂRCAŞ  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad  
pavel.farcas@sif1.ro 

 
 

Coduri JEL: G320, G230.  
 
 

1. Introducere 
 
Corporaţiile, fondurile de investiţii, băncile şi, în general, orice organizaţii economice 

care urmăresc profitul sunt sisteme complexe, deschise care acţionează într-un mediu extern 
marcat de incertitudini. Acestea se pot transfera asupra organizaţiei respective şi pot să-i 
afecteze obiectivele şi performanţele. Din acest motiv managementul trebuie să identifice 
riscurile şi să adopte cele mai adecvate acţiuni pentru a stabiliza efectele evenimentelor de risc 
între limite acceptabile, din punct de vedere al consecinţelor şi al costurilor de evitare/transfer 
sau asigurare.  

Se impune astfel o analiză sistematică şi periodică a riscurilor asociate activităţilor pe 
care le desfăşoară organizaţia în operaţiile sale curente pe piaţă, în relaţiile cu mediul său 
specific, cu autorităţile sau cu investitorii ori publicul său (Cuzman, Manaţe, Fărcaş, 2006). 

Prezintă interes în primul rând riscurile majore, care pot afecta semnificativ obiectivele 
organizaţionale. Delimitarea dintre un risc considerat acceptabil (costul evitării sale nu se 
justifică în raport cu consecinţa) comparativ cu un risc major constă în definirea unui prag 
adecvat de semnificaţie, plecând de la aspecte cum sunt frecvenţa de manifestare, 
probabilitatea sau impactul asupra obiectivelor organizaţionale (MFP, 2005). 

Funcţionarea cu succes a unei întreprinderi în mediul concurenţial actual este 
condiţionată tot mai mult de existenţa unui flux informaţional care conţine atribute de 
fiabilitate, exactitate, relevanţă, actualitate şi oportunitate. 

În aceste scopuri, managementul va defini: tipul, conţinutul, sursele, destinatarii şi 
frecvenţa de colectare a datelor şi informaţiilor relevante pentru activitatea organizaţiei, 
identificând şi modelul cel mai adecvat de fluidizare a acestora, astfel încât să fie disponibile 
personalului potrivit în timpi suficient de scurţi ca să permită reacţii eficiente.  

Acest flux de schimb de date şi informaţii este atât unul intern, cât şi unul extern, 
reprezentând una din componentele de bază ale sistemului de inteligenţă competitivă (IC) 
indispensabil astăzi organizaţiilor moderne care se doresc şi competitive.   

Fluxul în sine adaugă valoare operaţiunilor firmei, dar ceea ce îl potenţează la un nivel 
superior este în realitate comunicarea internă şi externă, flexibilă, eficientă şi rapidă pe toate 
palierele de interferenţă cu mediul intern şi extern, şi anume:  
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- la nivel simbolic şi de identitate (de la logo şi slogan la sisteme de valori 
recunoscute de public),  

- financiar (de exemplu, raportările periodice să fie percepute ca şi complete şi 
relevante de utilizatori),  

- socioemoţional (de exemplu, perceperea companiei ca un „bun cetăţean”, ataşat 
valorilor moderne de dezvoltare durabilă şi sustenabilitate), 

- juridico/legal/etic (de exemplu, percepţia de corectitudine a activităţii şi relaţiilor 
cu autorităţile şi partenerii, de guvernanţă corporativă în relaţiile cu investitorii) 
etc. 

Continua schimbare a mediului extern presupune reconsiderarea periodică a ipotezelor 
iniţiale de lucru, pe baza cărora au fost stabilite obiectivele strategice, tactice sau cele 
operaţionale.  

Unul din elementele cheie folosite de un management performant este relaţionarea 
ipotezelor de obiective şi de personalul responsabil de realizarea obiectivelor. Şi asta atât în 
fazele iniţiale, cât şi la orice eventuale reconsiderări ale parametrilor de intrare, mai ales dacă 
se modifică parametrii de ieşire. Tehnici diverse, cum sunt „war rooms”, brainstormingul cu 
echipe de experţi etc., nu ar trebui deloc ignorate, mai ales într-o industrie atât de sofisticată 
cum este cea a fondurilor de investiţii.  

Orice activitate poate beneficia de existenţa unor proceduri bine-definite, care se 
adresează celor mai importante aspecte ale activităţilor unei organizaţii. Documentaţii scrise, 
complete şi precise, care pot cuprinde: manuale, instrucţiuni, liste de verificare sunt puse la 
dispoziţia personalului asigurând continuitatea activităţii în situaţiile de 
absenţă/indisponibilitate a unor persoane cheie. Totodată se asigură şi accesul la cunoştinţele 
necesare realizării sarcinilor de bază la un nivel minim dorit şi impus.  

 
2. Principii generale de management al riscurilor la societăţile de investiţii 

financiare (SIF)  
 
Riscul operaţional este definit (Basel Committee on Banking Supervision, 2001) ca 

fiind „Riscul producerii unor pierderi generate de proceduri interne inadecvate sau incorect 
aplicate, de oameni, de sisteme sau de evenimente externe.” Riscul operaţional nu ţine deci de 
măsurare sau de cerinţe de capital, ci de managementul proceselor, resurselor umane şi 
tehnologiei, precum şi de evenimente externe. 

În contextul unei societăţi de investiţii financiare (Cuzman, Manaţe, Fărcaş 2006), 
riscul operaţional reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor 
estimate. Acest risc este determinat de: 

- factori interni: 
o derularea neadecvată a unor activităţi interne datorată unor reglementări interne 

insuficiente, 
o existenţa unui personal necorespunzător sau a unor sisteme informaţionale 

necorespunzătoare, 
o inadaptarea la procesul tehnologic continuu etc. 

- factori externi:  
o mediul economic ostil, 
o schimbări în mediul de afaceri ca urmare a incoerenţei legislative etc., 
o evenimente politico-sociale,   
o condiţii de mediu etc. 

Gestionarea riscului operaţional pleacă de la o matrice a riscurilor cât mai cuprinzătoare  
(Manaţe, Fărcaş, Pescar, 2006), care include atât riscurile reale (cele care s-au materializat deja 
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în trecut şi au afectat organizaţia), cât şi cele potenţiale (cele care nu s-au materializat în trecut, 
dar pot apărea în viitor) şi presupune gestionarea proceselor privind identificarea, evaluarea şi 
aprecierea riscurilor operaţionale, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare sau 
anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului.  

Stăpânirea riscurilor reale este o garanţie că sistemele de control intern sunt eficace. 
Altfel spus, tratarea riscurilor reale permite ca organizaţia să nu se mai confrunte în viitor, în 
aceeaşi măsură, cu acele riscuri cu care s-a confruntat în trecut sau să limiteze efectele 
negative ale acestora până la un nivel considerat acceptabil. 

Riscul operaţional nu include şi riscul strategic şi riscul reputaţional (Cuzman, Manaţe, 
Fărcaş, 2006). Alături de riscul investiţional, riscul strategic şi riscul reputaţional, riscul 
operaţional este încadrat în categoria riscurilor semnificative, respectiv a riscurilor cu impact 
asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale a organizaţiei. 

Riscul operaţional este o problemă care intră în responsabilităţile directe ale consiliului 
de administraţie, eforturile conectate cu acest domeniu fiind coordonate la acest nivel al 
organizaţiei. 

Evoluţiile din domeniul fondurilor de investiţii au relevat că riscurile operaţionale pot 
deveni o problema importantă pentru fondurile de investiţii, aceste riscuri putând induce 
pierderi semnificative. Procesul de management al riscului operaţional presupune parcurgerea 
următorilor cinci paşi (adaptare după AS/NZS 4360, 2004): 

1) Identificarea riscurilor; 
2) Cuantificarea riscurilor; 
3) Soluţii de tratare a riscurilor; 
4) Administrarea procesului de management de risc;  
5) Stabilirea strategiei de management de risc şi crearea mecanismelor interne 

necesare pentru implementarea ei. 
Administrarea riscului operaţional urmăreşte: 

 Asigurarea cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor; 
 Implicarea angajaţilor şi promovarea responsabilităţilor faţă de riscul operaţional în 
sensul reducerii pierderilor prin depistarea şi raportarea  evenimentelor care au 
cauzat pierderi;  

 Crearea unei culturi organizaţionale în vederea identificării şi anticipării eveni-
mentelor de risc operaţional. 

Trebuie să subliniem însă că nu modelele şi tehnicile sunt cele mai importante, ci 
atitudinea faţă de risc, iar aceasta este, în primul rând, un aspect al culturii organizaţionale, 
formată în timp şi nu ad-hoc, prin adoptarea unor proceduri tehnice obligatorii. 

Managementul riscurilor impune modificarea stilului de management, în primul rând a 
atitudinii managerilor, care, în afară de abordarea reactivă a impactului unor evenimente de 
risc produse, trebuie să dezvolte reacţii orientate spre viitor. Identificarea posibilelor 
ameninţări, înainte ca ele să-şi materializeze şi să producă consecinţe nefavorabile asupra 
obiectivelor stabilite, vor fi misiunea principală al conducerii. Aceasta înseamnă a adopta un 
stil de management proactiv.  

Managementul proactiv are la bază principiul „este mai bine să previi, decât să 
constaţi un fapt împlinit”, iar acest tip de manageri încearcă să descopere riscurile viitoare 
asociate unor schimbări de mediu extern. În terminologia adoptată în unele ţări, riscurile care 
nu s-au manifestat încă, dar care pot să se materializeze în viitor, sunt cunoscute sub 
denumirea de riscuri potenţiale.  

În altă ordine de idei, identificarea şi ierarhizarea ameninţărilor la care este expusă 
organizaţia în funcţie de frecvenţa de manifestare şi de mărimea impactului asupra 
obiectivelor organizaţiei (AS/NZS 4360, 2004) contribuie la optimizarea alocării resurselor, 
permiţând firmei să-şi raţionalizeze şi să-şi concentreze eforturile spre aspectele importante, 
facilitând astfel atingerea obiectivelor organizaţionale.  
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 Managementul riscurilor în general, şi matricea riscurilor, în special, prin ierarhizarea 
riscurilor pe criterii de frecvenţă şi impact constituie un suport pentru controlul intern.  
 

3. Proceduri şi practici de management al riscului adecvate societăţilor de 
investiţii financiare (SIF) 

 
Riscul afectează activitatea instituţiei în general şi rezultatele activităţii în special. Din 

moment ce rezultatele societăţii depind în mod direct de metodele de lucru acceptate şi 
utilizate în procesul investiţional, de comunicarea şi relaţionarea interdepartamentală, de 
cunoştinţele şi utilizarea eficientă a resurselor umane, de siguranţa şi securitatea utilizării 
sistemelor interne, gestionarea riscului este o componentă de o importanţă capitală în 
activitatea curentă a societăţii.  

Pentru societăţile de investiţii financiare se defineşte că (Stancu,  2002): „riscul unei 
investiţii reprezintă posibilitatea apariţiei abaterilor de rentabilitate faţă de media aşteptată, 
ca urmare a variaţiei anticipate şi neanticipate a fenomenelor economico-financiare care o 
determină. În raport cu frecvenţa acestei abateri şi cu distribuirea mai mult sau mai puţin 
simetrică a lor de o parte şi de alta a mediei, se poate anticipa mărimea riscului.” 

Gestionarea riscului investiţional se face pe baza unor limite de risc stabilite prin 
algoritmi matematici şi utilizându-se metodele de măsură pe baza unor variabile cum sunt: 
Valoarea la Risc – VaR, Cash Flow la Risc – CFaR şi Profitul la Risc – PaR, pe când 
gestionarea riscului operaţional se face în cea mai mare măsură prin proceduri (RiskMetrics 
Group, 1999). 

În cadrul unei SIF, documentele de raportare a riscurilor propuse de noi sunt de două 
tipuri:  

- rapoarte de evenimente de risc şi  
- rapoarte de risc.  
Rapoartele de evenimente de risc sunt realizate de diferite poziţii din organigramă, iar 

rapoartele de risc vor fi redactate de membrii compartimentului de management al riscului. 
Aceste rapoarte sunt electronice, distribuite şi accesabile automat prin serverul instituţiei. 
Responsabilul cu elaborarea raportului de eveniment sau de risc, după caz, întocmeşte 
documentul în format electronic după care îl postează la locul indicat pe serverul instituţiei.  

Toate aplicaţiile informatice ce susţin procesul de raportare au la bază algoritmi de 
calcul care au scopul de a automatiza procesul de măsurare şi raportare a riscului-algoritmii şi 
programele informatice fac parte din sistemul integrat de management al riscului (Manaţe, 
Fărcaş, Pescar, 2006). 

 
3.1. Raportarea riscului de piaţă – Valoarea la Risc (VaR)  

Abordarea SIF Banat-Crişana  
 
Valoarea la risc (VaR) este cea mai cunoscută metodă de măsurare a riscului de piaţă, 

fiind folosită de instituţiile financiare pentru a determina pierderea maxima pe care o poate 
suferi un anumit portofoliu, într-o perioadă de timp şi pentru o probabilitate dată (RiskMetrics 
Group, 1999). VaR măsoară riscul la diferite niveluri, începând cu nivelul unei poziţii până la 
nivelul unui portofoliu complex. VaR măsoară riscul atât prin utilizarea modelelor statistice, 
cât şi prin simulări capabile să măsoare volatilitatea activelor portofoliului. VaR este un 
instrument flexibil de măsurare a riscurilor, poate lua în calcul diverse orizonturi de timp (de o 
zi la o lună),  precum şi diferite niveluri de încredere (între 90% şi 99%). 

Cele mai uzitate metode de calcul a VaR care sunt utilizate şi în cadrul 
managementului riscului la SIF Banat-Crişana sunt: 

1. Metoda VAR/COVAR – variaţie/covariaţie; 
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2. Metoda simulărilor Monte-Carlo; 
3. Modelul EWMA (Exponential Weight Moving Average); 
4. Metoda de simulare istorică. 
Tehnic, evaluarea VaR pentru portofoliul de instrumente financiare din cadrul SIF 

Banat-Crişana presupune împărţirea portofoliului în clase (Manaţe, Fărcaş, Pescar, 2006). În 
urma împărţirii portofoliului SIF în mai multe clase de instrumente, pentru fiecare clasa s-au 
proiectat algoritmii de calcul şi s-a adaptat un model de calcul al parametrului VaR: 

- Pentru clasa de acţiuni tranzacţionate pe BVB, lichide, VaR se calculează prin 
metoda Varianţă – Covarianţă; 

- Pentru clasa de acţiuni tranzacţionate pe BVB, nelichide, VaR se calculează prin 
simulare Monte-Carlo; 

- Pentru clasa de acţiuni nelistate, VaR se calculează prin simulare Monte-Carlo, 
pornind de la capitalizarea profitului net; 

- Pentru fiecare clasă de obligaţiuni, clasă de depozite şi certificate de depozit şi clasă 
de titluri de stat se estimează VaR prin metoda de simulare Monte-Carlo, pornind 
de la date statistice ale variaţiei valorilor care pot fi determinate; 

- Pentru întregul portofoliu SIF se va agrega un parametru VaR, prin adaptarea 
metodei Monte-Carlo. 

 
3.2. Raportarea riscurilor care  afectează rezultatele financiar-economice 

şi lichidităţile SIF Banat-Crişana  
 
Pentru SIF Banat-Crişana sursele care dimensionează fluxurile de numerar şi implicit 

rezultatul net ale organizaţiei sunt următoarele (Manaţe, Fărcaş, Pescar, 2006): 
1. venituri/încasări din dobânzi aferente instrumentelor financiare cu venit fix 

(depozite bancare în lei şi devize, titluri de stat în lei şi devize, obligaţiuni 
corporatiste şi municipale în lei şi devize),  

2. venituri/încasări din diferenţe favorabile de curs valutar aferente instrumentelor 
financiare în devize, 

3. venituri/încasări din dividende cuvenite din deţinerea de participaţii la capitalul 
social al societăţilor din portofoliu, 

4. venituri/încasări provenite din tranzacţiile cu privire la dezinvestirea participaţiilor 
deţinute la capitalul social al societăţilor din portofoliu din portofoliu, 

5. venituri/încasări din activităţile auxiliare ale organizaţiei. 
Riscul de nerealizare a fluxurilor financiare, estimate anual în cadrul instrumentului 

„Plan Financiar”, sunt cuantificate prin două mărimi specifice:  
a. PaR - Profitul la Risc şi  
b. CFaR - Cash-Flow-ul la Risc. 
Factorii de influenţă identificaţi care contribuie la variabilitatea celor două  mărimi 

analizate, Cash-Flow şi Profit net, sunt:  
- variaţia ratei dobânzii (diferenţiată pe tipuri de plasamente),  
- variaţia cursului de schimb valutar,  
- variaţia volumului de dividende cuvenite/încasate de SIF Banat-Crişana, 
- variaţia veniturilor din vânzarea participaţiilor din portofoliul organizaţiei.  
Variabilitatea rezultatelor analizate (Rezultat net şi Cash-flow) se analizează în raport 

cu nivelul bugetat în cadrul Planului Financiar pentru anul respectiv. Punctul de plecare pentru 
analiza impactului factorilor de influenţă detaliaţi mai sus îl reprezintă Planul Financiar al 
organizaţiei, întrucât instrumentul are la bază tocmai formalizarea matematică a relaţiilor de 
legătură stabilite între factorii de influenţă identificaţi şi cele două mărimi de ieşire şi 
răspunde în acest fel cerinţelor studiului.  
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Raportarea profitului la risc PaR 
Profitul la risc (PaR) reprezintă scăderea maximă a Profitului net (P) faţă de un 

obiectiv ţintă de profit care poate fi înregistrată pentru o anumită perioadă de raportare, cu un 
anumit interval de încredere, datorită expunerii la riscurile de piaţă. Sunt vizate riscurile care 
pot afecta semnificativ principalele fluxuri de venituri, care sunt: 

1. riscul de rată a dobânzii,  
2. riscul de rată a cursului de schimb,  
3. riscul de nerealizare a cash flow-urilor planificate, care se datorează: 

3.1. variaţiei volumului de dividende cuvenite din deţinerea de participaţii la 
capitalul social al emitenţilor din portofoliul SIF Banat-Crişana, 
3.2. variaţiei veniturilor din vânzarea acţiunilor din portofoliu, 

Raportarea cash-flow-ului la risc CFaR 
Un alt parametru de estimare a riscurilor este cash flow la risc (CFaR), care  reprezintă 

scăderea maximă faţă de un obiectiv ţintă de cash flow care poate fi înregistrată pentru o 
anumită perioadă de raportare, cu un anumit interval de încredere, datorită expunerii la 
riscurile de piaţă ce pot influenţa semnificativ principalele fluxuri de încasări/plăţi. Variaţia 
cash flow-ului planificat are o sursă în  riscul de lichiditate 

Operaţiunile financiare derulate în cadrul SIF Banat-Crişana vizează intrări şi ieşiri 
zilnice de fluxuri de numerar, deoarece există zilnic solicitări de fonduri pentru finanţarea 
proiectelor investiţionale şi acoperirea nevoilor curente (pentru menţinerea funcţionării în 
condiţii normale a organizaţiei: salarii, taxe şi impozite, comisioane etc.) şi disponibilizare de  
fonduri, ca urmare a ajungerii la scadenţă a instrumentelor financiare cu venit fix sau a 
încasării sumelor aferente dezinvestirilor din portofoliu. 

Necorelarea optimă a încasărilor cu plăţile poate duce la: 
- pierderea de oportunităţi investiţionale, adică fructificarea în condiţii mai puţin 

eficiente a capitalurilor investite,  
- nerealizarea fluxurilor de numerar estimate, 
- lipsa lichidităţilor necesare. 
Majoritatea factorilor de influenţă asupra profitului au impact şi asupra fluxurilor de 

numerar, factori de influenţă de pe piaţa monetară şi de pe piaţa de capital. 
Din punct de vedere al pieţei monetare, la scadenţa instrumentelor financiare cu venit 

fix, sau în situaţia excepţională a răscumpărărilor anticipate a instrumentelor financiare cu 
venit fix, tabloul fluxurilor de numerar oferă imaginea lunară a încasărilor (dobânzi, diferenţe 
favorabile de curs valutar) şi plăţilor (comisioane bancare, diferenţe nefavorabile de curs 
valutar) din piaţa monetară  la nivel lunar, respectiv trimestrial, semestrial şi anual.  

Din punct de vedere al pieţei de capital, variaţia volumului dividendelor încasate şi al 
volumului încasărilor din vânzarea de titluri financiare are impact direct în cash-flow-ul 
organizaţiei. 

Modificarea oricărui element: dobânzi încasate, dividende încasate, sume din vânzarea 
titlurilor financiare sau plata comisioanelor, taxelor, salariilor, a altor servicii prestate de terţi 
se reflectă în abaterea faţă de nivelul bugetat, abatere măsurată atât în valoare absolută, cât şi 
procentual 
 

4. Studiu de caz: estimarea VaR pentru clasa A din portofoliul  
SIF Banat-Crişana 
 

Vom prezenta un exemplu de estimare-măsurare a riscului pentru un subportofoliu din 
cadrul portofoliului de instrumente financiare SIF Banat-Crişana, subportofoliu pe care l-am 
numit Clasa A. Subportofoliul Clasa A conţine societăţi din portofoliul SIF Banat-Crişana, 
cotate, lichide şi tranzacţionate  BVB. Condiţiile de lichiditate se referă atât la volumul 
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tranzacţiilor, cât şi la numărul de zile de tranzacţionare, număr de zile care trebuie să fie mai 
mare decât un procent – prestabilit, de exemplu, mai mare de 66%, din numărul de zile în care 
funcţionează bursa, deoarece pentru această clasă indicele VaR se va calcula zilnic. 
Repartizarea în clase – clase disjuncte – se face periodic, la nivelul întregului portofoliu de 
instrumente financiare SIF Banat-Crişana, prin aplicaţiile de calcul şi programele 
corespunzătoare 

Pentru evaluarea VaR, la nivelul clasei A, s-au considerat: 
a. Metoda de calcul VaR: Varianţă – Covarianţă; 
b. Perioada de calcul – o zi, calcul VaR zilnic; 
c. Nivelul de încredere 95 %. 
În data de 01 septembrie 2010 din Clasa A făceau parte un număr de 35 de emitenţi, la 

categoria I şi II  la BVB şi Rasdaq. Rezultatele aplicării metodei de calcul varianţă – 
covarianţă, pentru estimarea valorii la risc, VaR, pentru o perioadă de timp de două luni de 
zile, septembrie şi octombrie 2010, sunt prezentate grafic în continuare. Se constată că, în 
această perioadă, variaţia portofoliului nu a depăşit valoarea VaR estimată, la nivelul de 
încredere de 95%. 
 

 
 

5. Concluzii 
 

Prin procesul de management al riscurilor se realizează: 
- cunoaşterea tipurilor de risc la care este expusă societatea; 
- stabilirea unor limite – praguri de alarmă; 
- luarea deciziilor privind valorile potenţiale ale pierderilor, prin: 

• asumarea anumitor riscuri; 
• prevenirea şi reducerea altora, prin măsuri de control; 
• eliminarea celor mai expuse activităţi; 
• transferul riscurilor, prin: 

o externalizare, 
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o încheierea de asigurări; 
• diversificarea pe pieţe externe; 
• operaţii de hedging. 
Tehnicile şi modelele de estimare a riscurilor de piaţă aferente portofoliului SIF de 

active financiare oferă în afara determinării valorii la risc şi posibilităţi de simulare a 
diferitelor situaţii de investire/dezinvestire pe piaţa monetară şi pe piaţa de capital. 

Prin implementarea unui proiect adecvat de sistem integrat de management al 
riscurilor, SIF Banat – Crişana a urmărit următoarele beneficii organizaţionale:  

 facilitarea realizării eficiente şi eficace a obiectivelor organizaţiei; 
 modificarea stilului de management, favorizând o atitudine proactivă faţă de risc, benefică 

pentru creşterea competitivităţii;  
 integrarea elementului „risc” în rapoartele investiţionale destinate Comitetului Investiţional 
şi o mai bună înţelegere a riscului investiţional, precum şi a unor concepte importante cum 
este „rentabilitatea ajustată cu riscul”; 

 posibilitatea de alege cele mai bune proiecte de investiţii din perspectiva „rentabilităţii 
ajustate cu riscul”; 

 asigurarea condiţiilor de bază pentru un control intern sănătos şi eficient şi din perspectiva 
riscurilor la care este suspusă organizaţia, fie acestea interne sau externe. 

Concluzionăm prin a sublinia că un management performant este în primul rând unul 
raţional, definit nu atât de efortul de a evita riscurile cât, mai ales, de efortul disciplinat şi 
metodic de a controla riscurile şi consecinţele acestora asupra obiectivelor organizaţiei. Un 
management raţional nu încearcă să elimine complet incertitudinile, ci urmăreşte să le 
diminueze până la o limită acceptabilă într-un anumit context sau situaţie. 
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Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune identificarea problemelor descentralizării 

finanţelor publice locale în România, cu recomandarea unor măsuri menite să fluidizeze 
circuitul financiar public. Reorganizarea administraţiei publice pe trei paliere, creşterea 
independenţei financiare şi decizionale a colectivităţii, creşterea transparenţei acţiunilor 
administraţiei publice, precum şi o mai bună informare a cetăţenilor, corelată cu 
responsabilizarea şi implicarea acestora în treburile publice, reprezintă adevărate puncte-
cheie ale îndeplinirii misiunii descentralizării finanţelor publice: creşterea bunăstării sociale. 

 
Cuvinte-cheie: descentralizare; reformă; finanţe publice; venituri publice; cheltuieli 

publice. 
 
Cod JEL: H700. 
Cod REL: 13G. 

 
 

1. Introducere 
 
După anul 1990, odată cu transformările democratice petrecute în România, 

comunităţilor locale au început să le fie încredinţate noi responsabilităţi, mai ales în 
gestionarea treburilor publice de la nivelul localităţii sau al judeţului, datorită nevoii de 
compatibilitate cu situaţia din administraţia publică europeană. Astfel, în România s-au 
elaborat o serie întreagă de reglementări ce au vizat descentralizarea financiară şi decizională 
a unor servicii publice către administraţia publică locală, de cele mai multe ori fără succes din 
cauza lipsei de capacitate instituţională locală de a gestiona eficient aceste responsabilităţi.  
Problemele implementării descentralizării au fost şi încă sunt nenumărate, iar cele mai multe 
au fost generate ca urmare a faptului că administraţia publică centrală nu reuşeşte să ducă 
până la capăt, într-un domeniu sau altul, reforma(1). Procesul este incipient în toate domeniile, 
dar practic nefinalizat în niciunul, pe fondul incoerenţei legislative şi instabilităţii politice. 
Actualmente, descentralizarea este parţială, cu atribuţii exclusive ale administraţiei publice 
locale, cât şi atribuţii partajate cu administraţia centrală şi chiar unele delegate, fapt care 
conduce la suprapuneri de autoritate, dar şi la lipsuri în finanţare. 

 
2. Stadiul cercetării 
 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei în furnizarea de bunuri şi servicii publice prin 

accelerarea procesului de descentralizare reprezintă una din premisele fundamentale ale unui 
stat democratic care doreşte să devină performant în satisfacerea nevoilor colectivităţii (Cătană, 
Cătană, 2010, Câmpeanu, 2010). Cedarea puterii de la nivelul central către nivelul local duce la 
beneficii imediate, întrucât autorităţile locale au acces mai bun la informaţie, adică au 
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capacitatea de a cunoaşte superior preferinţele şi nevoile locale în materie de bunuri şi servicii 
publice, venind în întâmpinarea lor cu mai mult succes decât puterea centrală (Hayek, 1945). 
Întărirea puterii autorităţii publice locale ar duce la o gestiune mai bună a oricărei situaţii din 
teritoriu, ar adapta superior personalul, resursele şi procedurile pe circumstanţele particulare, 
într-un mod net superior conducerii centralizate (Collins, Green, 1994, Robalino et al., 2001). 
Există însă teorii (Crook, Sverrisson, 1999, Smith, 1995) care susţin faptul că lipsa resurselor 
umane, tehnice şi financiare ale administraţiilor locale va împiedica administraţiile publice 
locale să furnizeze servicii publice potrivite. Impedimente suplimentare pot fi şi experienţa 
administrativă redusă sau absenţa unei tradiţii democratice (Fizbein, 1997), alături de lipsa unei 
legislaţii adecvate, lipsa totală de implicare a guvernului, interesele partidelor politice pe plan 
local (Manor, 1999). Toate acestea  împiedică realizarea obiectivelor descentralizării, şi anume 
răspunsul prompt, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, la nevoile particulare ale cetăţeanului 
(Moşteanu, Lăcătuş, 2008). Eficienţa descentralizării finanţelor publice locale depinde de factori 
cum ar fi mărimea ţării, extinderea privatizării în economie, abilitatea autorităţilor locale de a-şi 
identifica surse de finanţare şi de a le spori transparenţa informaţională şi capacitatea 
administrativă (Tanzi, 2000). În acest context se recomandă asumarea descentralizării cu multă 
prudenţă, întrucât „bula magică a descentralizării” generează efecte doar într-un anumit cadru şi 
pentru o anumită formă de implementare, care trebuie particularizată pentru fiecare caz în parte 
(Jutting, Uchimura, 2007).  
 

3. Metoda cercetării 
 
Lucrarea pune în evidenţă o parte din problemele descentralizării în România, având 

drept bază  de cercetare legislaţia românească în domeniul finanţelor publice, prevederile 
Cartei Europene a autonomiei locale, dar şi o serie de date statistice.  

 
4. Rezultatele cercetării 
 
În plin proces de descentralizare a finanţelor publice locale, România se confruntă cu 

cinci mari probleme: repartizarea sumelor de echilibrare şi a sumelor defalcate din impozitul 
pe venit; subevaluarea rolului regiunilor; lipsa  independenţei în stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale; limitarea împrumutului local; lipsa implicării cetăţenilor în treburile publice. 

 România este organizată în 42 de judeţe, iar respectarea cerinţelor pentru integrarea în 
UE a dus la gruparea acestora în opt regiuni de dezvoltare. Aceste regiuni nu au statutul de 
nivel administrativ superior pentru judeţe întrucât le lipseşte puterea decizională şi mai ales 
cea financiară. Simplul lor rol este de gestionare a fondurilor europene şi crearea unor 
statistici privind dezvoltarea regională care trebuie raportate periodic UE. Activitatea lor în 
privinţa absorbţiei fondurilor europene a fost până acum un eşec total, întrucât nu au fost 
atinse obiectivele de folosire a acestor pârghii pentru dezvoltarea regională şi nici cele de 
încurajare a parteneriatelor şi a spiritului regional (Dincă, Dincă, 2009). Rolul regiunilor este 
deocamdată subevaluat în România, deşi multe state în tranziţie din sud-estul Europei, 
similare din punct de vedere al contextului economic şi politic, şi-au asumat acest pas iar 
efectele au fost cele scontate. Aşadar, ţinând cont de experienţa şi succesul altor state (Dabla-
Norris, 2006) (Polonia, Cehia, Letonia), devine necesară construirea unui nou nivel 
administrativ, cu putere decizională şi financiară, cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, 
drept  prim palier al descentralizării, sub imediata autoritate a guvernului, care să încurajeze 
strategiile de dezvoltare locală şi regională, pe principiul completării, şi nu al competitivităţii 
între comunităţile locale. O reformă administrativă ar îmbunătăţi calitatea răspunsului la 
nevoile publice. Nevoia de dezvoltare regională nu poate fi satisfăcută decât prin rezolvarea 
problemelor de ordin regional. În plus, trebuie să ţinem cont şi de faptul că la momentul 
creării acestor regiuni s-a ţinut cont şi de caracteristicile colectivităţilor, reunite din punct de 
vedere al trecutului istoric, dezvoltare economică, caracteristici demografice, sociale, etnice, 
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nivelul de urbanizare, gradul de industrializare. Aşadar, putem vorbi de un anumit nivel de 
omogenitate în cadrul regiunilor, din punct de vedere al nevoilor cu conţinut public ale 
cetăţenilor. 

În prezent, multe dintre cerinţele de ordin regional fie sunt în sarcina guvernului, fie sunt 
delegate judeţelor, care le răspund diferit funcţie de fondurile puse la dispoziţie în acest sens de 
către stat (în legătură directă cu nivelul de dezvoltare economică şi de capacitatea de a crea 
materie impozabilă) sau de capacitatea proprie de autofinanţare. Astfel, apar presiuni diferite la 
nivelul localităţilor pentru îndeplinirea fragmentată a obiectivelor regionale (cum ar fi reţele de 
drumuri), iar lipsa unei supravegheri şi monitorizări coerente, în ansamblu, duce la pierderea 
eficienţei în furnizarea de bunuri şi servicii publice şi chiar la apariţia corupţiei ori la 
delapidarea mascată a unor fonduri publice (Dincă, Dincă, 2009). O prea mare fragmentare a 
sarcinilor de acest fel implică pierderea obiectivelor principale şi dezvoltarea unui aparat 
birocratic consistent, ale cărui costuri de funcţionare afectează bugetul statului, şi aşa sensibil în 
plină criză economică. 

Modalitatea de distribuire a cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor de 
echilibrare în fiecare judeţ, şi ulterior împărţirea sumelor pe comune şi oraşe, o considerăm 
deficitară. Din impozitul pe venit colectat la nivel local, o parte, conform legii, rămâne la 
dispoziţia bugetului local, ca parte a veniturilor proprii. Astfel, în general (cu excepţia 
municipiului Bucureşti), 44% din sumele colectate revin bugetelor oraşelor, municipiilor şi 
comunelor în care îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, 12% revin bugetului 
judeţului, 21% se alocă pentru echilibrarea comunelor oraşelor şi municipiilor din acelaşi 
judeţ, iar restul de 22% se transferă la bugetul de stat(2). Această formulă matematică de 
împărţire are însă o deficienţă: sumele se întorc parţial  la aceleaşi unităţi administrativ 
teritoriale care le-au generat, iar  împărţirea sumelor de echilibrare, deşi echitabilă, vizează 
anularea disparităţilor  doar la nivel de judeţ. Partea din impozit pe venit atribuită are o 
legătură directă şi puternică cu gradul de dezvoltare economică, deoarece cu cât materia 
impozabilă este mai consistentă, şi impozitul pe venit colectat este mai mare, deci suma 
rămasă la dispoziţie pentru servicii publice delegate este mai mare. Bineînţeles, şi sumele de 
echilibrare rezultate vor fi mai generoase la nivelul unui judeţ dezvoltat. Aşadar, unele judeţe 
beneficiază de bunuri şi servicii publice de calitate superioară şi într-o cantitate satisfăcătoare, 
iar altele, cele sărace, sunt limitate  financiar atât de capacitatea de a strânge venituri fiscale 
proprii suficiente, cât şi de sumele partajate. În acest context, o egalizarea relativă ar fi 
posibilă printr-o tratare regională a situaţiei. Un impozit pe venit colectat la nivel regional şi 
distribuit către niveluri inferioare după criterii coerente, cum ar fi populaţia totală, gradul de 
urbanizare, populaţia activa, venitul mediu pe cap locuitor, gradul de industrializare, aportul la 
PIB naţional, ar duce la rezolvarea acestor disparităţi de ordin economic şi social. Similar, 
trebuie făcute îmbunătăţiri în zona sumelor de echilibrare, după stabilirea în prealabil a unui 
nivel de referinţă în privinţa cheltuielilor medii pe cap locuitor la nivel naţional. Excesul ar 
trebui orientat către investiţiile publice locale, iar deficitul acoperit din surse regionale sau 
naţionale. Doar astfel cetăţenii şi autorităţile publice pot fi responsabilizate, întrucât 
bunăstarea socială nu se cantonează doar în anumite zone, iar valoarea adăugată este 
distribuită echitabil în economie, cu acces prioritar pentru comunităţile dezavantajate din 
punct de vedere economic şi/sau social. Totodată, existenţa unui nivel intermediar de 
administrare la nivel regional dă posibilitatea cunoaşterii superioare a unor aspecte regionale 
particulare, cu identificarea mai facilă a unor domenii de interes care pot solicita fonduri 
europene şi reducerea diferenţelor în privinţa dezvoltării regionale. 

Odată creat un nivel de guvernare regional, cea mai mare problemă de rezolvat este 
integrarea sectorială a serviciilor publice în noua administraţie. România deja  se confruntă cu 
aceste neajunsuri, chiar dacă administraţia publică nu a ajuns încă la un nivel complex, cu trei 
paliere de guvernare, întrucât furnizarea de servicii publice se desfăşoară în contextul confuz 
al convieţuirii birourilor deconcentrate în teritoriu cu unităţile administrativ teritoriale care au 
aceleaşi sarcini.  
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Guvernul central trebuie să-şi reanalizeze poziţia şi să păstreze doar funcţiile de 
reglementare, evaluare şi monitorizare. De asemenea, acesta trebuie să se ocupe strict de 
problemele de interes naţional, cum ar fi îmbunătăţirea cooperării cu alte state, coridoarele 
majore de transport, asistarea tehnică a regiunilor. Interesele care depăşesc limitele judeţene 
trebuie să privească actorii regionali. Astfel, elaborarea de strategii de dezvoltare locală şi 
regională, implementarea unor politici privind piaţa muncii regională, furnizarea de servicii de 
importanţă regională, toate acestea nu pot fi îndeplinite eficient nici de la nivel central, şi nici 
de la nivel local. În responsabilitatea regională ar trebui să treacă toate acele competenţe ale 
sectorului public a căror implementare la nivel local nu îndeplineşte criterii precum generarea 
unor economii de scară sau principiul subsidiarităţii (învăţământul universitar, protecţia 
mediului, infrastructura regională).  

Dorim să subliniem faptul că impozitul pe venit este un impozit naţional normat prin 
legi naţionale, iar autorităţile locale nu au putere de decizie în privinţa acestuia, ci doar 
atribuţii de colectare. Colectarea la nivel judeţean şi apoi defalcarea unui anumit procent care 
sa rămână la dispoziţia administraţiei publice locale nu se traduce prin autonomie şi nici prin 
proprietate în condiţiile în care aceste sume au destinaţii precise dictate de la centru. Banii 
sunt într-adevăr locali, însă dreptul de decizie asupra destinaţiei lor nu există, întrucât folosesc 
unor acţiuni de interes naţional şi nu exclusiv local. Astfel, autorităţile administraţiilor publice 
locale sunt doar în postura de executanţi. Toate aceste ordine de execuţie date în teritoriu dau 
mai mult aspectul de centralizare. Aşadar nu putem identifica încă o descentralizare reală, atât 
din punct de vedere al asumării de către autorităţile publice locale a unor decizii, cât şi al 
finanţării acţiunilor specifice, de interes public local. Deocamdată, România se află pe un 
palier intermediar, şi anume cel al deconcentrării serviciilor publice. Această afirmaţie se 
bazează pe faptul că între 60% şi 80% din fondurile administraţiilor publice locale sunt 
reprezentate de transferuri şi subvenţii (Moşteanu, Lăcătuş, 2009), aşadar putem aprecia că 
între 60% şi 80% dintre funcţiile lor sunt deconcentrate. Într-adevăr, descentralizarea începe 
prin deconcentrare, prin pregătirea unităţilor teritoriale, prin responsabilizarea şi 
conştientizarea lor treptată, prin pregătirea capacităţii lor administrative şi financiare. 
România încă nu pare să aibă la dispoziţie un aparat de guvernare pregătit pentru reformă. 
Legislaţia incoerentă, grupurile de interese, lipsa fondurilor publice, cheltuirea ineficientă şi 
nejustificată a banilor publici pentru a veni în întâmpinarea unor interese care de multe ori nu 
sunt publice, aparatul birocratic consistent dar ineficient, lipsa de informatizare şi de cele mai 
multe ori lipsa de transparenţă a activităţii sectorului public, funcţionarii nepregătiţi, interesele 
politice, toate acestea întârzie procesul de descentralizare şi creşterea autonomiei financiare 
locale.  

În acelaşi context, se simte nevoia unei participări mai energice a cetăţenilor la 
procesul de luare a deciziilor privind politicile regionale şi locale. Cu toate că legea le dă acest 
drept, lipsa de implicarea a cetăţenilor duce la adoptarea unor măsuri care privesc 
comunitatea-statul, dar nu reflectă nevoile reale ale comunităţii. Consultarea cetăţenilor este 
de o mare importanţă. Informarea acestora, conştientizarea nevoilor pe care le au şi a 
posibilităţilor de acoperire a acestora, responsabilizarea şi comunicarea cu organele în drept 
nu poate decât să ajute procesul de descentralizare. Din păcate, în România nu avem încă 
dezvoltate pârghii suficiente de informare a cetăţenilor, iar în cazul în care acestea există, fie 
nu sunt accesate, fie nu sunt abordabile de către publicul larg. De asemenea, ne confruntăm cu 
lipsa de interes în privinţa treburilor publice locale, dublată de lipsa de cultură economică şi 
de spirit civic al cetăţenilor. Astfel iau naştere inconsecvenţa şi lipsa de coerenţă legislativă, 
plus alocarea ineficientă de timp şi resurse.  

O altă problemă a descentralizării este cea a impozitelor şi taxelor locale. Până nu 
demult, autorităţile locale, deşi nu aveau dreptul să stabilească impozite şi taxe de acest fel, 
aveau posibilitatea, funcţie de nevoile bugetare, să crească volumul impozitului sau al taxei cu 
până la 50%. Ulterior, cota adiţională a scăzut la 20%(3). Acest fapt limitează şi mai mult 
autonomia financiară a administraţiilor publice locale. În plus, acestea nu se bucură de un 
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sistem de control adecvat al proprietăţilor. Dacă, de exemplu, un contribuabil deţine în 
proprietate mai multe clădiri pe raza unor unităţi administrativ teritoriale diferite, acesta va 
trebui sa plătească un impozit suplimentar pe proprietăţile cu destinaţie de locuinţă (altele 
decât locuinţa de domiciliu), indiferent de locul în care sunt situate. Administraţiile publice 
locale nu au însă o bază de date comună, aşadar impozitarea se face doar pe bază declarativă, 
cu pierderi financiare semnificative.  

Nici domeniul împrumuturilor locale nu este lipsit de lacune. Administraţiile publice 
locale nu au posibilitatea să crească datoria publică locală (credite, dobânzi şi comisioane 
aferente) proporţional cu nevoile lor, limitându-şi astfel posibilităţile de finanţare. 
Constrângeri există şi în privinţa utilizării acestor fonduri, şi anume doar pentru investiţii de 
interes local şi pentru refinanţarea datoriei publice locale, nu şi pentru acoperirea deficitelor 
bugetelor locale(4). Asumarea responsabilităţii unui împrumut înseamnă demonstrarea unei 
capacităţi financiare şi de gestionare suficiente, ceea ce implică eforturi indirecte în privinţa 
creşterii autonomiei financiare locale (Lăcătuş, Văduva, 2009).  

Răspunderea pentru rambursarea unui împrumut generează eforturi de colectare a 
resurselor financiare publice, identificarea unora noi şi o gestionare mai economicoasă şi 
eficientă a celor existente, toate fiind premise ale creşterii descentralizării.  În plus, dacă 
obiectivul împrumuturilor îl constituie investiţiile, se pot identifica şi efecte imediate  privind 
dezvoltarea comunităţii debitoare, prin beneficiile suplimentare furnizate, care vin în 
întâmpinarea nevoilor cetăţenilor. Aşadar corelaţia dintre autonomie financiară şi apelul la 
surse de pe piaţa financiară este una pozitivă şi interdependentă în ambele sensuri 
(Moşteanum Lăcătuş, 2008). În acest sens considerăm binevenită o creştere a libertăţii  în 
contractarea de împrumuturi locale şi diversificarea acestora, în contextul perfectării cadrului 
legislativ aferent. 

Desigur, în tot acest proces de descentralizare pot fi văzute avantaje şi dezavantaje. 
Este evident că la nivel local problemele sunt mult mai bine cunoscute, iar priorităţile pot fi 
mult mai bine stabilite. În acest fel serviciile publice oferite cetăţenilor vor fi de calitate şi la 
costuri corespunzătoare unor standarde europene, cheltuirea banului public va fi eficace şi 
eficientă. De aceea, putem să apreciem că viitorul procesului de descentralizare este legat în 
primul rând de voinţa politică exprimată la toate nivelurile, în concordanţă cu nevoile 
cetăţenilor şi cu disponibilitatea tuturor actorilor implicaţi în proces de a participa efectiv, cu 
înţelegere şi raţionalitate la desfăşurarea acestuia, la transpunerea lui în practică. Considerăm 
că aceasta se poate face pornind de la o analiză realistă, obiectivă, a punctelor tari, punctelor 
slabe, oportunităţilor pe care le oferă şi accidentelor ce pot marca parcursul procesului. De 
asemenea, legislaţia ar trebui să adopte proceduri privind falimentul local şi măsuri de salvare, 
preferabile unor reglementări restrictive în domeniu, care scad riscul financiar al colectivităţii, 
însă îi îngrădesc autonomia şi dezvoltarea. 

Evident descentralizarea nu este un proces simplu şi uşor de gestionat, dar acesta 
trebuie dezvoltat, trebuie condus către ţinta dorită, astfel încât administraţia locală să poată să 
îşi îndeplinească în cele mai bune condiţii responsabilităţile ce îi revin, raţiunea sa de a fi: 
servicii de calitate pentru comunitate. 

 
5. Concluzii şi recomandări 
 
Indiferent de măsurile luate sau aflate în obiectiv, punerea lor în practică va fi deosebit 

de grea, din cauza contextului economico-politic şi social dificil în care se află România. 
Aşadar, rezultatul principal al descentralizării, şi anume bunăstarea populaţiei, se va lăsa mult 
aşteptat. Între timp, urmele unui proces de descentralizare început relativ devreme, în 1990, 
însă  gestionat defectuos, au dus la o gamă largă de eşecuri ale statului, atât de omisiune, cât şi 
de acţiune. Acestea au dus la o scădere gravă a credibilităţii autorităţilor publice, atât locale, 
cât şi centrale, fapt cu implicaţii negative în interesul investiţional şi politic extern. 
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 Prin urmare, luând în considerare analiza realizată, recomandăm: reforma adminis-
trativă, cu luare în considerare a trei paliere de guvernare pentru fluidizarea şi optimizarea 
circuitului financiar public; o clarificare a sarcinilor pe fiecare palier administrativ şi a 
surselor necesare unei bune funcţionari a acestora; creşterea autonomiei fiscale locale; 
regândirea modului de distribuire a cotelor din impozitul pe venit şi a sumelor de echilibrare; 
informarea şi implicarea cetăţenilor în problemele de interes local şi regional, precum şi 
responsabilizarea acestora; măsuri de reducere a birocraţiei şi a acţiunii grupurilor de interese, 
cu impact la nivelul corupţiei din sistem; creşterea transparenţei în activitatea publică şi o mai 
bună pregătire profesională a funcţionarilor publici; acordarea unei libertăţi crescute 
administraţiilor publice locale în privinţa împrumuturilor de pe piaţa financiară, cu condiţia 
unei legiferări şi a unei monitorizări atente. 
 
Note  
(1) www.descentralizare.ro 
(2)  Legea Nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, publicată în Monitorul Oficial Nr. 618/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(3) Legea Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial Nr.927/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(4)  Legea Nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, publicată în Monitorul Oficial Nr.618/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Rezumat. Bazat pe experienţa valoroasă din practica administratorilor de fonduri şi a 
investitorilor individuali, procesul de dezvoltare a teoriilor moderne şi postmoderne privind 
selecţia, gestiunea şi optimizarea portofoliilor investiţionale conceptualizează fundamentele 
cu privire la filozofia, stilul investiţional şi importanţa diversificării, dar şi instrumentarul 
matematic necesar în cuantificarea elementelor de performanţă şi risc.  
Studiul evidenţiază câteva aspecte particulare referitoare la gradul de aplicabilitate a 
teoriilor moderne de portofoliu în asigurarea unei gestiuni eficiente pentru un portofoliu 
agregat, în condiţiile pieţei de capital emergente din România. 
 

Cuvinte-cheie: portofoliu investiţional; selecţie; optimizare; risc; performanţă.  
 
Cod JEL: G20. 
Cod REL: 11B. 
 
 
Introducere 
În procesul investiţional intervin diferenţieri în legătură cu caracteristica de emergenţă 

a pieţei de capital şi a gradului de maturitate a pieţelor autohtone. Complexitatea procesului  
derivă din dimensiunea şi lichiditatea pieţei, atitudinea investitorilor faţă de risc, securitatea 
tranzacţiilor, reglementările locale privind regimul investiţiilor străine şi posibilităţile de 
repatriere a profiturilor nerezidenţilor. Riscurile investiţionale au o componentă mai complexă 
în cazul pieţelor emergente, deoarece provin şi din zona deciziilor politice care afectează 
stabilitatea economiilor aflate în proces de tranziţie. Pe de altă parte, pe o piaţă emergentă pot 
fi identificate mai multe oportunităţi de câştig. O economie în tranziţie suscită interesul 
investitorilor, care estimează o remunerare superioară a capitalurilor investite  în raport cu 
posibilităţile de profit oferite de pieţele de capital mature, fiind dispuşi să accepte un nivel al 
riscului mai ridicat.  
 Chiar dacă pe piaţa de capital românească este listat un număr încă restrâns de 
emitenţi, iar numărul şi lichiditatea instrumentelor financiare limitează opţiunile 
investitorilor, există posibilitatea realizării unor selecţii de titluri care să asigure marje 
satisfăcătoare de  profitabilitate în condiţii de risc controlat. În cadrul acestui studiu s-a  
realizat o analiză a pieţei de capital româneşti în perioada 2006-2010, în scopul identificării 
unei soluţii de selecţie, optimizare şi evaluare a unui portofoliu investiţional.   
  

1. Procesul de selecţie a acţiunilor într-un portofoliu investiţional 
 
1.1. Definirea orizontului de analiză 
Prima etapă în demersul de selecţie a portofoliului investiţional, a constituit-o  analiza 

evoluţiilor la Bursa de Valori Bucureşti, consemnate în perioada 2006 - aprilie 2010. Deşi 
reluarea trendului ascendent la Bursa de Valori Bucureşti are loc încă din cursul trimestrul I al 
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anului 2009, s-a considerat necesară delimitarea temporală a evoluţiilor prin legarea acestora 
de indicatorii mediilor mobile (Figura 1). Explicaţia este următoarea: câtă vreme cotaţiile 
instrumentelor financiare se poziţionează sub curba mediilor mobile, din punctul de vedere al 
gestionarului de portofolii, această perioadă nu poate fi eligibilă pentru opţiunea investirii în 
instrumente care cotează pe piaţa de capital. Analiza trendurilor înregistrate (cu ajutorul 
indicatorilor de medii mobile de 200 zile şi de 300 de zile), delimitează orizontul de analiză în 
trei perioade distincte de timp. Prima perioadă (1) este cuprinsă între începutul anului 2006 şi 
finalul anului 2007, în care evoluţiile indicelui bursier BET-C şi a unuia dintre cele mai 
lichide instrumente (de pe ambele pieţe reglementate), SIF5, sunt ascendente şi superioare 
mediilor mobile, în aproape întreaga perioadă. A doua perioadă (2), cuprinsă între decembrie 
2007 şi august 2009, reflectă impactul crizei financiare asupra evoluţiilor pieţei de capital 
româneşti. Cotaţiile ambelor instrumente se  poziţionează, în acest interval, sub curbele 
mediilor mobile. În final, cea de-a treia perioadă (3), între august 2009, moment la care are loc 
surclasarea mediilor mobile de către BET-C şi SIF5, şi aprilie 2010.  

 
Figura 1. Selecţia orizontului de analiză în stabilirea criteriilor de selecţie 

 
Perioada trim. IV 2007- trim. I 2009 reprezintă din punctul de vedere al gestionarului 

de portofolii un interval în care obiectivul central este reprezentat de asigurarea protecţiei 
valorii investiţiilor şi nu mai poate fi vorba în acest context de analiza investiţiilor (ca etapă în 
procesul de selecţie şi optimizare). Analiza emitenţilor din portofoliu îşi pierde din relevanţă 
în aceste condiţii,  deoarece atâta timp cât portofoliul este protejat, oricare ar fi evoluţiile 
pieţei, profitul dar şi pierderea sunt limitate.  

 
1.2. Ipoteze utilizate în metodologia de selecţie 
Criteriile utilizate în selecţia acţiunilor au avut în vedere lichiditatea (exprimată în 

funcţie de numărul de zile tranzacţionate, volumul de tranzacţii şi valoarea tranzacţionată) şi 
gradul de reprezentativitate  a economiei româneşti (selecţia  emitenţilor să „acopere” într-o 
cât mai bună măsură sectoarele economice reprezentate în cadrul bursei). Analiza rezultatelor 
obţinute prin aplicarea criteriilor de selecţie a evidenţiat o caracteristică constantă de-a lungul  
orizontului de studiu, şi anume faptul că un număr de opt emitenţi (Tabelul 1) regrupează mai 
mult de o treime din volumul tranzacţionat în bursă şi peste 75% din valoarea totală 
tranzacţionată. Chiar şi în aceste condiţii, de dominare a pieţei de către un număr restrâns de 
emitenţi, se ridică problema identificării unei structuri optimale pentru un portofoliu 
reprezentativ de piaţă, care să satisfacă, totodată, criteriul de reprezentativitate a economiei 
româneşti. Pe de altă parte, s-a urmărit obţinerea unui răspuns la întrebarea: În ce măsură, o 
piaţă dominată de aceeaşi emitenţi satisface cerinţa celui mai bun raport rentabilitate – risc? 
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Tabelul 1 
Performanţele bursiere ale emitenţilor „dominanţi” 

 

Emitent
[%] Volum Valoare Volum Valoare

1 SIF1 1.8% 6.4% 2.7% 8.9%
2 SIF2 4.6% 15.4% 4.5% 14.3%
3 SIF3 3.3% 10.6% 3.0% 8.7%
4 SIF4 2.6% 5.8% 3.0% 6.5%
5 SIF5 4.1% 15.8% 4.3% 15.9%

TOTAL I 16.4% 54.0% 17.5% 54.3%
6 BRD 0.3% 7.1% 0.3% 7.7%
7 TLV 6.1% 9.7% 9.3% 8.5%
8 SNP 12.0% 9.3% 9.3% 5.0%

TOTAL II 18.4% 26.1% 18.9% 21.2%
TOTAL 34.7% 80.1% 36.4% 75.5%

2006 2007

 
 

În urma aplicării criteriilor de selecţie a rezultat un set de 38 acţiuni, ordonate după 
criteriul sectorial, conform unei clasificări proprii, cu luarea în considerare a specificităţii 
activităţii de bază a fiecărui emitent în parte (Tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Reprezentativitatea economică a acţiunilor selectate 
 

Nr.crt Emitent Ticker Categori
a BVB Sector economic Nr.crt Emitent Ticker Categor

ia BVB Sector economic

1 SIF Banat-Crişana SIF1 I 22 Compa CMP II
2 SIF Moldova SIF2 I 23 Vae Apcarom APC II
3 SIF Transilvania SIF3 I 24 Armătura ARM II
4 SIF Muntenia SIF4 I 25 Artrom ART II
5 SIF Oltenia SIF5 I 26 Electrocontact ECT II
6 Banca Comercială Carpatica BCC I 27 Electroputere EPT II
7 Banca Transilvania TLV I 28 Turbomecanica TBM I
8 BRD Societe Generale BRD I 29 UAMT UAM II
9 Broker BRK I 30 Impact IMP I

10 PetrolExportImport PEI II 31 Bermas BRM II
11 Rompetrol Well Services PTR II 32 Eforie EFO II
12 Rompetrol Rafinare RRC II 33 Excelent EXC II
13 Oil Terminal OIL I 34 Flamingo FLA II
14 SNP Petrol SNP I 35 Prodplast PPL II
15 Sinteza STZ II 36 Socep SOCP I
16 Azomureş AZO I 37 Siretul Paşcani SRT II
17 Oltchim OLT I 38 Vrancart VNC II
18 Amonil AMO II
19 Policolor PCL II
20 Antibiotice ATB I
21 Biofarm BIO I

Echipamente 
industriale (V)

Alte industrii (VI)

Societăţi de investiţii 
financiare (I)

Bănci şi alte 
intermedieri 

financiare (II)

Petrol şi servicii 
asimilate (III)

Industria chimică (IV)

 
 

Selecţia propusă este echilibrată şi din punct de vedere al categoriei la care sunt cotaţi 
emitenţii: un număr de 18 emitenţi cotează la categoria I a bursei, iar 20 de emitenţi sunt listaţi 
la categoria a II-a. În continuare au fost selectate datele disponibile cu privire la cotaţiile 
zilnice de închidere (close) pentru cele 498 zile de tranzacţionare. În situaţia în care un 
emitent nu a avut cotaţie într-o şedinţă de tranzacţionare, s-a luat în considerare cursul de 
închidere de la ultima şedinţă de tranzacţionare, în vederea asigurării calculului rentabilităţilor 
zilnice pentru fiecare emitent în parte. La determinarea rentabilităţii zilnice nu s-au luat în  
considerare dividendele (încasate ca formă de remunerare a plasamentului în titlul respectiv). 
Ca măsură a riscului ataşat fiecărei acţiuni, s-a determinat deviaţia standard cu ajutorul 
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facilităţii oferite de programul Excel (stdev). Cu ajutorul facilităţilor oferite de software-ul 
MathCad, s-a determinat matricea covarianţelor dintre ratele de rentabilitate ale celor 38 de 
titluri selectate. Succesiunea paşilor urmaţi în procesul de selecţie şi optimizare a unui 
portofoliu reprezentativ de piaţă, în setul de ipoteze ale lui H. Markowitz, a întâmpinat câteva 
limite, una dintre acestea fiind obţinerea de ponderi negative ale titlurilor din portofoliu, iar 
emitenţi din sectoarele economice intens tranzacţionate la bursă (SIF-uri, bănci, SSIF şi 
petrochimie) au apărut ca obiect al vânzărilor în lipsă. 
 

2. Criteriul sectorial în alcătuirea portofoliului agregat  
 
2.1. Definirea şi optimizarea portofoliilor constituente 
Rezultatele obţinute în procesul de optimizare au impus retratarea selecţiei iniţiale şi 

structurarea în portofolii reprezentative, dar la nivel de sector economic. Au fost definite în 
acest fel: PO1 – „SIF”, PO2 – „Bănci”, PO3 – „Petro”, PO4 – „Chim”, PO5 – „Echip” şi PO6 
– „Alte”. Ultimul portofoliu (PO6-Alte) reprezintă un portofoliu neomogen, care regrupează 
emitenţi din mai multe industrii care nu au putut fi alocate primelor cinci categorii. Întreg 
procesul de optimizare s-a extins la optimizarea fiecărui portofoliu în parte.  
 

Tabelul 3 
Clasificarea sectoarelor în portofolii 

 

Nr.
crt Denumire sector Codificare 

Portofoliu Număr emitenţi

1 Societăţi de investiţii 
financiare - SIF PO1 - SIF 5 (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5)

2 Bănci şi SSIF PO2 - bănci 4 (BRD, TLV, BCC, BRK)
3 Petrol şi servicii asimilate PO3 - petro 5 (OIL, PEI, SNP, PTR, RRC)
4 Industria chimică PO4 - chim 7 (AMO, ATB, AZO, BIO, OLT, PCL, STZ)
5 Echipamente industriale PO5 - echip 8 (APC, ARM, ART, CMP, ECT, EPT, TBM, UAM)
6 Alte industrii PO6 - alte 9 (BRM, EFO, EXC, FLA, IMP, PPL, SOCP, SRT, VNC)  

 
În cea de-a doua etapă, în cadrul procesului de optimizare a fiecărui portofoliu 

sectorial în parte, s-au desprins următoarele observaţii: 
 cu cât un portofoliu este mai diversificat (de exemplu  P04, P05, PO6), cu atât 

vom regăsi un număr mai mare de portofolii eficiente pe frontieră, crescând în acest fel 
opţiunile investitorilor în selectarea portofoliului la nivelul dorit de risc; 

 optimizarea portofoliilor PO1 şi PO2  a furnizat rezultate puţin surprinzătoare, 
din punct de vedere al valorii modeste a raportului rentabilitate-risc, comparativ cu 
portofoliul PO5 sau P06 (Tabelul 4). 

Valorile maxime ale raportului rentabilitate-risc demonstrează faptul că a fost 
justificată împărţirea sectorială în şase portofolii distincte şi pune în evidenţă faptul că în 
ciuda dominanţei pe piaţa de capital a sectorului de servicii financiare, rezultate deosebite sub 
aspectul rentabilitate-risc sunt date, totuşi, de performanţa pe piaţă a acţiunilor din celelalte 
sectoare economice (portofoliile PO5 şi PO6). 
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Tabelul 4 
Mărimile caracteristice ale portofoliilor eficiente (PVMA, Renta-max şi Max) 

(rentabilitate-risc) 
 

Nr. Rentabilitate Rentabilitate 

crt anuală anuală
(%) (%)

1 PO1 - SIF 46,77 32,74 46.77 32.74 1.43
2 PO2 - bănci 19,62 22,41 46.76 24.84 1.88
3 PO3 - petro 25,90 25,08 99.43 30.28 3.28
4 PO4 - chim 46.75 20,38 54.47 20.69 2.63
5 PO5 - echip 43.07 21.63 99.43 25.2 3.95
6 PO6 - alte 35.94 17.18 84.72 20.7 4.09

Denumire sector
Risc (%) Risc (%)

Valoarea 
maximă a 
raportului 

rentabilitate -
riscPVMA (portofoliulde varianţă 

minimă absolută)
Portofoliul de rentabilitate 

maximă (Renta-max)

 
 
2.2. Selectarea portofoliului de portofolii.  Portofoliul agregat 

Revenind la rezultatele obţinute anterior, ne-am propus constituirea unui portofoliu 
agregat (portofoliu de portofolii), alcătuit din cele şase portofolii optimizate pe baza 
criteriului de maximizare a raportului rentabilitate-risc. Datele obţinute în etapa precedentă 
(setul de valori rentabilitate-risc corespunzător fiecărui portofoliu optimizat) au fost utilizate 
în determinarea unor noi ponderi a celor şase portofolii în cadrul portofoliului agregat. 
Rezultatele etapei a treia de optimizare sunt prezentate în continuare (Tabelul 5): 

 
Tabelul 5 

Rentabilitatea şi riscului portofoliului agregat 
 

Nr.
crt. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 Risc /an (%) Rentabilitate 

anuală(%)
Nr.c
rt. PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 Risc /an 

(%)
Rentabilitate 

anuală(%)
1 0.26 0.31 -0.38 1.01 -0.36 0.16 29.5 102.6 21 -0.11 0.34 0.02 0.37 0.11 0.27 18 171.1
2 0.24 0.31 -0.36 0.98 -0.34 0.17 28.5 105.3 22 -0.13 0.34 0.04 0.34 0.13 0.28 18.1 175.5
3 0.22 0.31 -0.34 0.95 -0.31 0.17 27.5 108 23 -0.15 0.34 0.06 0.31 0.16 0.28 18.3 180.1
4 0.2 0.32 -0.32 0.91 -0.29 0.18 26.6 110.8 24 -0.17 0.34 0.08 0.27 0.18 0.29 18.6 184.7
5 0.18 0.32 -0.3 0.88 -0.27 0.19 25.7 113.7 25 -0.18 0.34 0.1 0.24 0.21 0.29 19 189.5
6 0.17 0.32 -0.28 0.85 -0.24 0.19 24.8 116.6 26 -0.2 0.34 0.12 0.21 0.23 0.3 19.5 194.4
7 0.15 0.32 -0.26 0.82 -0.22 0.2 24 119.6 27 -0.22 0.34 0.15 0.18 0.25 0.3 20 199.4
8 0.13 0.32 -0.24 0.79 -0.2 0.2 23.2 122.7 28 -0.24 0.34 0.17 0.15 0.28 0.31 20.6 204.6
9 0.11 0.32 -0.22 0.75 -0.17 0.21 22.4 125.9 29 -0.26 0.35 0.19 0.11 0.3 0.31 21.2 209.9

10 0.09 0.32 -0.2 0.72 -0.15 0.21 21.7 129.2 30 -0.28 0.35 0.21 0.08 0.32 0.32 21.9 215.3
11 0.07 0.32 -0.18 0.69 -0.13 0.22 21 132.5 31 -0.29 0.35 0.23 0.05 0.35 0.32 22.6 220.9
12 0.06 0.33 -0.16 0.66 -0.1 0.22 20.4 135.9 32 -0.31 0.35 0.25 0.02 0.37 0.33 23.4 226.6
13 0.04 0.33 -0.14 0.63 -0.08 0.23 19.8 139.5 33 -0.33 0.35 0.27 -0.01 0.39 0.33 24.2 232.4
14 0.02 0.33 -0.12 0.59 -0.05 0.23 19.3 143.1 34 -0.35 0.35 0.29 -0.05 0.42 0.34 25.1 238.4
15 0 0.33 -0.1 0.56 -0.03 0.24 18.9 146.8 35 -0.37 0.35 0.31 -0.08 0.44 0.34 25.9 244.6
16 -0.02 0.33 -0.08 0.53 -0.01 0.24 18.6 150.6 36 -0.39 0.35 0.33 -0.11 0.47 0.35 26.9 250.9
17 -0.04 0.33 -0.06 0.5 0.02 0.25 18.3 154.5 37 -0.4 0.35 0.35 -0.14 0.49 0.35 27.8 257.4
18 -0.06 0.33 -0.04 0.47 0.04 0.25 18.1 158.5 38 -0.42 0.36 0.37 -0.17 0.51 0.36 28.8 264
19 -0.07 0.33 -0.02 0.43 0.06 0.26 18 162.6 39 -0.44 0.36 0.39 -0.21 0.54 0.36 29.7 270.9
20 -0.09 0.33 0 0.4 0.09 0.26 17.9 166.8 40 -0.46 0.36 0.41 -0.24 0.56 0.37 30.7 277.9

PVMA

 
 

Analiza datelor din tabel conduce la următoarea observaţie: ponderea negativă a 
primului portofoliu sugerează, în acest stadiu, faptul că portofoliul PO1 trebuie tratat 
separat. Este o realitate prezentă pe piaţa de capital faptul că, în perioada analizată, SIF-urile 
au fost tranzacţionate într-o proporţie de peste 50% din totalul valorii tranzacţionate în cadrul 
bursei. Cu toate acestea ele par să fie neeligibile în selectarea unui portofoliu eficient, într-un 
proces de optimizare. Acest aspect indică faptul că, deşi randamentele oferite sunt constante şi 
satisfăcătoare, riscul asociat (32,74%) este mai ridicat, în raport cu celelalte portofolii 
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analizate. Aspectele evidenţiate conduc la aprecierea că atât timp cât emitenţii din domeniul 
serviciilor financiare (SIF şi instituţii de credit) îşi vor menţine poziţia pe piaţă, tratarea 
problematicii de gestiune eficientă a unui astfel de portofoliu revine, în opinia noastră, la a 
trata distinct această categorie, în raport cu restul sectoarelor economice reprezentate la Bursa 
de Valori Bucureşti. Acest fapt poate constitui un punct de plecare în strategia investiţională a 
gestionarului de portofolii cu privire la alocarea capitalurilor. O parte din suma alocată 
investiţiilor va fi destinată achiziţiei de acţiuni la SIF-uri, diferenţa urmând a fi alocată pentru 
celelalte cinci portofolii, cu proporţiile stabilite în raport de profilul la risc al investitorului.  
Aceste considerente au condus în ultima etapă a procesului de optimizare, la luarea în calcul 
doar a portofoliilor PO2, PO3, PO4, PO5 şi PO6. Rezultatele sunt prezentate, selectiv de 
această dată, începând de la portofoliul de varianţă minimă absolută (PVMA) la portofoliul de 
rentabilitate maximă (Tabelul 6): 

 
Tabelul 6 

Portofolii eficiente pe frontiera portofoliului agregat 

 
Această ultimă rulare furnizează cel puţin o soluţie fiabilă din punct de vedere al 

raportului rentabilitate/risc (de exemplu, 4,57), valoare care este superioară oricărei valori a 
criteriului determinate anterior pentru fiecare portofoliu în parte. Rezultatele metodei de 
optimizare aplicate pune în evidenţă efectul de scindare al pieţei în două mari categorii. 
Metoda a relevat oportunitatea unor performanţe cu mult mai ridicată care s-ar obţine prin 
efectuarea de plasamente în proporţiile stabilite prin optimizarea portofoliului agregat.  
 

3. Testarea aplicabilităţii metodelor de evaluare în aprecierea performanţei   
portofoliului agregat 

 
Pentru aprecierea performanţei portofoliului de portofolii, s-a optat pentru metodele 

bazate pe rate (Sharpe, Treynor, Alfa-Jensen) şi metoda grafică, în orizontul de timp 
01.01.2006 şi 31.12.2007. 

 
3.1.Metodologia evaluării prin metoda ratelor 

 s-au luat în considerare rezultatele optimizării celor cinci portofolii (PO2, PO3, 
PO4, PO5 şi PO6), din punct de vedere al ponderilor rezultate pentru portofoliul eficient care 
satisface criteriul de rentabilitate/risc maxim (Tabelul 6); 

 s-a considerat investirea unei sume X, la începutul perioadei de 498 zile, în 
proporţiile stabilite prin optimizare şi s-a determinat valoarea zilnică a celor cinci portofolii, 
respectiv cinci seturi noi de rentabilităţi zilnice, rezultate din evoluţia titlurilor constituente; 

 pe baza setului de rentabilităţi s-au recalculat mărimile caracteristice: rentabilitatea 
medie zilnică, deviaţia standard şi coeficientul β determinat pe baza evoluţiei indicelui BET-C; 

 datele rezultate au constituit mărimi de intrare pentru portofoliul agregat; 
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 de pe frontiera de eficienţă a portofoliului agregat a fost selectat un număr de trei 
portofolii eficiente: portofoliul de varianţă minimă absolută (PVMA), portofoliul cu 
rentabilitatea maximă (Renta-max) şi portofoliul având raportul rentabilitate-risc maxim 
(Renta/Risc max); 

 pe baza ponderilor rezultate pentru cele trei portofolii eficiente, s-au determinat 
mediile ponderate ale mărimilor caracteristice (rentabilitate, deviaţie standard şi β); 

 rezultatele obţinute s-au constituit din nou ca mărimi de intrare în determinarea ratei 
Sharpe, ratei Treynor şi ratei Alfa-Jensen; 

 rata fără risc a fost determinată prin intermediul unei medii ponderate a ratei de 
dobândă la certificatele de trezorerie cu discont, emise în cursul anului 2007, fiind stabilită la 
nivelul de 6,35% p.a.   

În urma parcurgerii etapelor enunţate anterior s-au obţinut următoarele rezultate: 
Au fost determinate ponderile portofoliilor POi, corespunzător portofoliului eficient având 
raportul rentabilitate-risc maxim: 

Tabelul 7 
Ponderile acţiunilor selectate în portofoliile optimizate 

 

Portofoliu Risc
Rentabilitat

e medie 
zilnica

Risc/an 
[%]

Rentabilitat
e/an[%]

max 
[Rentabilit
ate/Risc]

P02 1.55 0.15 BCC BRD BRK TLV BANCI 24.84 46.76 1.88
0.0% 20.1% 35.3% 44.5%

P03 1.89 0.27 OIL PEI PTR RRC SNP PETRO 30.28 99.43 3.28
25.9% 4.8% 35.1% 0.5% 33.7%

P04 1.29 0.17 AMO ATB AZO BIO OLT PCL STZ CHIM 20.69 54.47 2.63
8.0% 30.8% 0.0% 23.5% 11.7% 18.4% 7.6%

P05 1.57 0.27 APC ARM ART CMP ECT EPT TBM UAM ECHIP 25.20 99.43 3.95
9.2% 3.1% 30.5% 0.0% 5.9% 9.0% 34.4% 8.3%

P06 1.29 0.24 BRM EFO EXC FLA IMP PPL SOCP SRT VNC ALTE 20.70 84.72 4.09
7.5% 17.4% 23.0% 3.8% 17.6% 16.9% 0.0% 1.4% 12.4%

Ponderi

 
 

Informaţiile din tabel reprezintă o regrupare sintetică a datelor rezultate în procesul de 
optimizare descris anterior, în care s-au reţinut mărimile caracteristice corespunzătoare 
portofoliului care satisface condiţia de maxim al raportului rentabilitate – risc. Portofoliile 
optimizate au fost reconsiderate în condiţiile aceloraşi cotaţii ale perioadei analizate. Pe baza 
valorilor portofoliilor au fost determinate serii noi ale rentabilităţilor zilnice şi, respectiv, 
mărimile caracteristice ale celor cinci portofolii şi a indicelui bursier BET-C (Tabelul 8). 

 

Tabelul 8 
Rentabilitatea medie zilnică şi riscul (σ şi β) portofoliilor 

 

Bet_C PO2 PO3 PO4 PO5 PO6
Rentabilitatea medie 0.11 0.19 0.37 0.15 0.35 0.22
Deviatia standard 1.25 1.49 2.50 1.36 2.20 1.69
Coeficientul Beta 1 0.96 1.03 0.66 0.69 0.52  

 
De pe frontiera eficientă a portofoliului agregat a fost selectat în continuare un număr de 

trei portofolii eficiente (PVMA, Renta-max şi re/ri-max), pentru care s-au indicat, în continuare 
(Tabelul 9), ponderile celor cinci portofolii componente (PO2, PO3, PO4, PO5 şi PO6). 

 
Tabelul 9 

Ponderile portofoliilor POi (i = 1,..., 5) în cadrul portofoliului agregat 
 

PVMA 28.27% 0.00% 39.64% 6.84% 26.15%
Renta_max 17.90% 19.07% 2.43% 29.19% 31.41%
re/ri-max 21.35% 12.39% 14.85% 21.74% 29.66%

Ponderi [%]
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Pe baza ponderilor din tabelul precedent, au fost recalculate mărimile caracteristice, 
rentabilitatea medie zilnică şi riscul (σ şi β),  pentru portofoliile eficiente selectate (Tabelul  10). 

 
Tabelul 10 

Rentabilitatea medie zilnică şi riscul (σ şi β) portofoliilor 
 

Portofoliul agregat Rentabilitatea medie Deviatia standard Coeficientul Beta 

PVMA 0.1934 1.128 0.717
Renta_max 0.2800 1.340 0.752
re/ri-max 0.2500 1.224 0.737  

 
În continuare au fost determinate valorile ratelor care arată performanţele celor trei 

portofolii eficiente selectate, de pe frontiera portofoliului agregat (Tabelul 11). 
 

Tabelul 11 
Rate de evaluare a performanţelor portofoliilor eficiente 

 

Portofoliul agregat Rata Sharpe Rata Treynor Rata Jensen-Alfa
PVMA 0.150 0.236 0.108
Renta_max 0.191 0.340 0.191
re/ri-max 0.185 0.306 0.163  

 
Datele prezentate evidenţiază faptul că, din punct de vedere al ierarhizării portofoliilor, 

ratele Sharpe, Treynor şi Jensen-Alfa indică cele mai ridicate valori pentru portofoliul de 
rentabilitate maximă (al doilea portofoliu), ca fiind portofoliul cel mai performant, de pe 
frontiera portofoliului agregat. Pe locul doi este indicat portofoliul care satisface criteriul de 
maxim al raportului de rentabilitate-risc.  
 

3.2. Estimarea performanţei portofoliului agregat prin metoda grafică 
O ilustrare mai sugestivă a performanţei este dată de metoda grafică, care se bazează 

pe reprezentarea celor trei portofolii selectate în spaţiul rentabilitate-risc, dar în raport cu 
poziţia indicelui bursiere BET-C. Ierarhia portofoliilor eficiente se păstrează în ambele 
reprezentări (Figura 2). Ecartul sau excesul de rentabilitate obţinut de fiecare portofoliu în 
raport cu rentabilitatea indicelui bursier BET-C (0,11%) reprezintă performanţa care ar fi 
putut să o înregistreze acestea, în ipoteza în care s-ar fi investit la începutul perioadei 
analizate, dar în proporţiile determinate prin metoda de optimizare a lui H. Markowitz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Performanţa portofoliului agregat evaluat în raport cu σ şi β 
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4. Concluzii 
 
Utilitatea ratelor de evaluare a performanţei revine la ierarhizarea opţiunilor 

investiţionale, fiind un instrument care trebuie să asiste decizia de investire, în cele mai bune 
condiţii. În contextul rezultatelor obţinute, considerăm că un mix între metoda de optimizare 
după modelul lui Markowitz, completată de urmărirea în timp a evoluţiei parametrilor 
statistici ai rentabilităţii şi riscului portofoliilor optimizate, în paralel cu implementarea altor 
metode de optimizare, reprezintă o variantă fezabilă în gestionarea eficientă a portofoliilor. 
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Rezumat. Această lucrare studiază raporturile existente între spălarea banilor şi 
evaziunea fiscală, precum şi dificultăţile cu care se confruntă demersurile de estimare a 
nivelului spălării banilor la nivel naţional şi global.  În baza studiului efectuat se formulează 
o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului de prevenire şi combatere a spălării 
banilor. 

 
Cuvinte-cheie: spălarea banilor; evaziune fiscală; economie subterană; infracţiune 

predicat. 
 
Coduri JEL: E26, H26, K42. 
Cod REL: 13I. 
 
1. Introducere 

 
 Pornind de la cercetările anterioare în domeniu, precum şi de la rezultatele obţinute în 
cadrul proiectului de cercetare „Crima financiară şi securizarea circuitelor bancare în vederea 
prevenirii şi combaterii spălării banilor”, această lucrare formulează propuneri pentru 
îmbunătăţirea cadrului de prevenire şi combatere a spălării banilor pe următoarele direcţii: 

- În cadrul secţiunii 2 sunt analizate legăturile existente între evaziunea fiscală şi 
spălarea banilor, precum şi posibilele implicaţii ale acestor legături asupra cadrului 
de prevenire şi combatere a spălării banilor; 

- În cadrul secţiunii 3 sunt analizate principalele dificultăţi întâmpinate în cursul 
demersurilor de estimare a volumului de bani spălaţi şi sunt formulate o serie de 
recomandări pentru depăşirea acestora. 

- Secţiunea 4 prezintă concluziile lucrării. 
 

2. Spălarea banilor şi evaziunea fiscală 
 

În cadrul unui sondaj(1) derulat în perioada septembrie-decembrie 2007, la care au 
participat 96 de profesionişti ai pieţei financiar-bancare, 72,9% dintre aceştia au considerat că 
reducerea evaziunii fiscale este scopul principal al instituţiilor implicate în lupta împotriva 
crimei financiare şi a spălării banilor. Pornind de la această percepţie existentă în mediul 
financiar românesc se ridică următoarea întrebare: Există sau ar trebui sa existe o legătură 
între spălarea banilor şi evaziunea fiscală? Răspunsul nu este uşor de dat având în vedere că 
acesta este un subiect intens dezbătut şi, în cele ce urmează, vom realiza o prezentare succintă 
a punctelor de vedere exprimate de instituţiile şi specialiştii din domeniu. 

Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF) stipulează chiar în prima din 
cadrul celor 40 de recomandări (FATF, 2004, p. 5) faptul că statele lumii trebuie să aplice 

                                                 
* Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului de cercetare PN II – IDEI, cod 822, finanţat de CNCSIS-
UEFISCSU, contract de finanţare 347/2007. 
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infracţiunea de spălare a banilor unei game cât mai largi de infracţiuni predicat(2). Ca standard 
minim este solicitată includerea categoriilor de infracţiuni desemnate în mod specific în cadrul 
recomandărilor FATF. Evaziunea fiscală nu se regăseşte între aceste categorii de infracţiuni, 
astfel că recomandările FATF nu aduc un răspuns clar întrebării ridicate. Deşi evaziunea 
fiscală nu se regăseşte între infracţiunile predicat desemnate în mod specific, se poate 
considera că ea este acoperită de prevederea care solicită includerea unei game cât mai largi 
de infracţiuni predicat. În acest sens, trebuie avut în vedere că infracţiunile predicat desemnate 
în mod specific reprezintă doar standardul minim. 

Un susţinător al includerii evaziunii fiscale între infracţiunile predicat ale spălării 
banilor este David Winch, expert contabil şi criminalist cu o bogată experienţă(3). Acesta 
consideră că evaziunea fiscală implică în mod automat şi spălarea banilor astfel: infracţiunea 
de evaziune fiscală are loc prin întocmirea unei declaraţii false de venit, iar infracţiunea de 
spălare a banilor survine prin faptul că este reţinută o parte din impozitul datorat (Winch, 
2006, p. 1). În această viziune, între evaziunea fiscală şi spălarea banilor există o legătură 
puternică de cauzalitate astfel încât cele două infracţiuni nu pot fi separate. 
 Spre deosebire de punctul de vedere enunţat mai sus, o serie de cercetători opinează că 
este cel puţin discutabilă existenţa unei relaţii între infracţiunile de natură fiscală şi spălarea 
banilor. În acest sens sunt aduse trei argumente principale(4): 

- Delictele de natură fiscală nu constituie infracţiuni în toate jurisdicţiile deoarece 
unele state nu percep, de exemplu, impozit pe venit. În consecinţă, evaziunea impozitului pe 
venit nu poate constitui o infracţiune predicat a spălării banilor deoarece ea nu este 
incriminată ca infracţiune în toate statele lumii; 

- Recomandările FATF pun un accent deosebit pe cooperarea internaţională şi 
solicită autorităţilor abilitate să răspundă prompt la solicitările partenerilor străini de 
identificare, „îngheţare” şi confiscare a beneficiilor rezultate din spălarea banilor sau din 
infracţiuni predicat. În condiţiile în care evaziunea fiscală ar constitui infracţiune predicat a 
spălării banilor, aplicarea recomandărilor FATF privind cooperarea internaţională ar putea 
intra în conflict cu principiul de drept internaţional conform căruia un stat nu poate impune 
aplicarea reglementărilor fiscale ale altui stat; 

- Prin definiţie infracţiunea de spălare a banilor se referă la fonduri sau beneficii de 
provenienţă ilegală. În cazul evaziunii fiscale provenienţa fondurilor supuse impozitării este, 
cel mai adesea, legală. Astfel, doar sumele datorate ca impozit şi sustrase de la plată sunt 
considerate a face obiectul spălării banilor. Însă, pentru a putea evita plata impozitului 
respectiv este necesar ca fondurile supuse impozitării să intre în întregime în procesul de 
„spălare”, deşi provenienţa lor este legală. În consecinţă, este discutabil dacă evaziunea fiscală 
reprezintă o infracţiune predicat deoarece, în acest caz, definiţia spălării banilor nu este în 
totalitate respectată. 

În ultimă instanţă, răspunsul la întrebarea ridicată ţine de legislaţia de combatere a 
spălării banilor dintr-un stat, respectiv de modul în care este interpretată respectiva legislaţie 
de către autorităţile judecătoreşti. Infracţiunile predicat ale spălării banilor desemnate în mod 
specific în legislaţie diferă de la un stat la altul. De exemplu, legislaţia din Marea Britanie 
desemnează actele de corupţie înfăptuite de persoanele ce deţin funcţii oficiale şi evaziunea 
fiscală ca infracţiuni predicat, chiar şi atunci când sunt comise în străinătate, în timp ce 
legislaţia SUA nu prevede acest lucru (FMI, 2001, p. 21). În legislaţia multor state, printre 
care şi cele ale Uniunii Europene, există prevederea că spălarea banilor se aplică tuturor 
infracţiunilor grave(5). În aceste condiţii, este foarte probabil ca autorităţile judecătoreşti să 
includă evaziunea fiscală în categoria infracţiunilor grave ce fac obiectul spălării banilor chiar 
dacă evaziunea fiscală nu este desemnată în mod special ca infracţiune predicat(4). 

În Tabelul 1 sunt prezentate nivelurile estimate ale spălării banilor, respectiv ale 
evaziunii fiscale din România, Bulgaria şi Marea Britanie la nivelul anului 2008. Nivelurile 
spălării banilor au fost preluate din studiul realizat de Rece (2008) pe 9 state europene, iar cele 
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ale evaziunii fiscale au fost preluate din raportul elaborat de Associazione Contribuenti 
Italiani şi Klrs Network of Business Ethics(6). 

Tabelul 1 
Nivelurile estimate ale spălării banilor şi evaziunii fiscale din România,  

Bulgaria şi Marea Britanie la nivelul anului 2008 
 

Ţara România Bulgaria Marea Britanie 
Spălarea Banilor (%PIB) 3,1 2,9 1,6 
Evaziunea Fiscală (%PIB) 18 ~18 6 

 
 Estimările prezentate mai sus, cu titlu de exemplu, scot mai clar în evidenţă importanţa 
raporturilor dintre spălarea banilor şi evaziunea fiscală. Studiul elaborat de Rece (2008) nu 
include evaziunea fiscală între infracţiunile predicat ale spălării banilor. În consecinţă, ţinând 
cont de amploarea ridicată a fenomenului evazionist, se naşte următoarea întrebare: Cât de 
substanţial ar fi afectate nivelurile estimate ale spălării banilor dacă evaziunea fiscală ar fi 
considerată infracţiune predicat? Având în vedere că nivelurile evaziunii fiscale domină 
autoritar nivelurile spălării banilor ar fi de aşteptat o creştere spectaculoasă a acestora din 
urmă. Mai mult, dacă se aplică ipoteza extremă formulată de Winch (2006), conform căreia 
fondurile evazionate sunt introduse integral în circuitul spălării banilor, s-ar proceda la 
însumarea celor doi indicatori prezentaţi în Tabelul 1. 
 În lumina celor prezentate pe parcursul acestei secţiuni se pot formula următoarele 
propuneri de îmbunătăţire a cadrului de prevenire şi combatere a spălării banilor: 

- Fiecare stat trebuie să elaboreze reglementări clare privitoare la relaţia dintre 
evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Dimensiunea amplă a fenomenelor de evaziune fiscală 
nu permite ignorarea acestora, astfel că fiecare stat trebuie să răspundă la întrebarea ridicată la 
începutul acestei secţiuni. Pe de altă parte, în contextul unor reglementări ambigue, de tipul 
„all crimes legislation”, creşte probabilitatea unor interpretări subiective ale textului legii şi, în 
consecinţă, a vicierii actului de justiţie; 

- Necesitatea adoptării unei poziţii echilibrate în reglementarea relaţiei dintre 
evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Astfel, nu trebuie ignorat sau minimizat rolul evaziunii 
fiscale în generarea de fonduri „murdare”. Pe de altă parte, instituţiile care coordonează 
eforturile de prevenire şi combatere a spălării banilor nu trebuie transformate în agenţi fiscali. 
Se recomandă definirea unui cadru de colaborare între instituţiile implicate în lupta împotriva 
evaziunii fiscale şi cele implicate în lupta împotriva spălării banilor care să permită schimbul 
de informaţii şi asistenţa reciprocă; 

- Necesitatea armonizării legislaţiei în domeniu la nivel internaţional şi exercitarea de 
presiuni asupra jurisdicţiilor cu o legislaţie permisivă. Lipsa unor reglementări unitare la nivel 
internaţional va îngreuna cooperarea între state, aspect deosebit de important din perspectiva 
reglementărilor FATF. De asemenea, reţelele de evaziune fiscală şi spălare de bani vor migra 
înspre statele cu o legislaţie permisivă; 

- În condiţiile includerii evaziunii fiscale între infracţiunile predicat ale spălării banilor, 
şi ţinând cont de amploarea acestui fenomen în raport cu celelalte infracţiuni predicat, este de 
aşteptat ca politica fiscală să devină un factor cu o influenţă importantă asupra nivelului banilor 
spălaţi în economie. În consecinţă, se recomandă corelarea programelor şi politicilor de 
combatere a spălării banilor cu politica fiscală promovată de autorităţile guvernamentale. 
 

3. Aspecte problematice privind estimarea nivelului spălării banilor 
 
 Problema cuantificării spălării banilor porneşte de la următoarea întrebare: Este 
necesar şi util să obţinem o estimare realistă a nivelului spălării banilor? Stanley Morris, fost 
director al grupului de lucru privind metodologia şi raportările statistice al FATF, oferă 
următoarele argumente în favoarea abordării cantitative a spălării banilor (Walker, 1998): 
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- permite înţelegerea magnitudinii acestui fenomen şi a importanţei pe care trebuie să 
o aibă reglementările de combatere a spălării banilor; 

- permite determinarea eficienţei eforturilor de combatere a spălării banilor oferind o 
scală de evaluare a programelor implementate; 

- permite înţelegerea în profunzime a efectelor macroeconomice ale spălării banilor, 
în special asupra instituţiilor financiare; 

- permite o mai bună înţelegere a spălării banilor deoarece procesul de cuantificare 
examinează riguros componentele acestui fenomen şi relaţiile existente între ele. 

În ciuda acestor argumente, acelaşi Stanley Morris concluzionează că nu există o bază 
pentru realizarea unei estimări realiste a nivelului spălării banilor. Pe de altă parte, Fondul 
Monetar Internaţional (FMI) atrage atenţia asupra faptului că activităţile de spălare a banilor 
au un caracter clandestin care nu permite observarea lor directă de către cercetători. Astfel, 
FMI concluzionează că determinarea adecvată a amplitudinii fenomenelor de crimă financiară 
rămâne un obiectiv iluzoriu (FMI, 2001, p. 10). La  rândul ei, Banca Mondială (BM) 
consideră că eforturile nu trebuie îndreptate spre comensurarea activităţilor ilegale, ci spre 
eradicarea lor (BM, 2002, p. 56). 

O a doua întrebare aduce în discuţie chiar miezul problemei: Este posibil să obţinem o 
estimare realistă a nivelului spălării banilor? Luând în considerare argumentele ce sprijină 
abordarea cantitativă a spălării banilor, FATF a demarat o serie de eforturi pentru stabilirea 
unei metodologii de estimare a dimensiunii fenomenelor de spălare de bani la nivel global şi 
la nivelul statelor membre. Din păcate, aceste eforturi nu au condus la obţinerea unor rezultate 
relevante, astfel încât FATF a concluzionat că spălarea banilor este un fenomen mult prea 
complex pentru a putea fi măsurat cu acurateţe. Walker a identificat următoarele cinci cauze 
principale care stau la originea eşecului FATF(7): 

- Concentrarea pe traficul de droguri, nefiind luate în considerare alte tipuri de 
infracţiuni predicat; 

- Concentrarea pe anumite categorii de droguri (cocaină, marijuana, heroină), fără a 
ţine cont şi de celelalte; 

- Concentrarea pe un număr redus de ţări (cu precădere statele bogate din zona 
Atlanticului de Nord); 

- Concentrarea pe „puritatea” statistică a rezultatelor obţinute. Walker consideră că 
accentul nu trebuie pus pe acurateţea rezultatelor, ci pe credibilitatea acestora; 

- Nu a fost urmărită o secvenţă logică a circuitului banilor „murdari” în economie. 
La rândul lor, specialiştii din cadrul FMI clasifică demersurile de cuantificare a 

nivelului spălării banilor în două mari categorii: abordări bazate pe indicatori macroeco-
nomici şi abordări bazate pe informaţiile colectate în mod direct de către autorităţile 
competente. Abordarea bazată pe indicatori macroeconomici caută să determine dimen-
siunea activităţilor specifice economiei subterane, depăşind cu mult sfera spălării banilor. În 
consecinţă, această abordare supraestimează volumul de bani spălaţi. Cealaltă abordare 
utilizează informaţii puse la dispoziţie de organele de aplicare a legii cu privire la numărul 
de cazuri anchetate, sumele de bani implicate, precum şi la veniturile şi cheltuielile specifice 
activităţilor infracţionale. Totuşi, cazurile anchetate de autorităţi reprezintă doar o parte din 
numărul real de infracţiuni, astfel că această abordare conduce la subestimarea semnificativă 
a volumului de bani spălaţi. În concluzie, niciuna dintre cele două abordări nu oferă 
rezultate satisfăcătoare (FMI, 2001, pp. 10-11). 

Walker (1998) contrazice poziţia „sumbră” a acestor instituţii internaţionale şi propune 
ca soluţie un model logic care, pornind de la informaţiile statistice privind nivelul 
criminalităţii, estimează volumul de bani generaţi de activităţile infracţionale în fiecare stat de 
pe glob. Apoi, utilizând diferiţi indicatori socioeconomici, este estimată proporţia în care 
aceste fonduri vor fi „spălate”, precum şi statele unde va fi realizat acest proces. În final, 
modelul oferă estimări ale volumului de bani spălaţi la nivel mondial, precum şi contribuţia 
fiecărui stat la această problemă globală(8). Pentru exemplificarea rezultatelor modelului 
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dezvoltat de Walker, în cadrul Tabelului 2 sunt prezentate nivelurile estimate ale spălării 
banilor pentru opt state, la nivelul anului 1998(9). Ţinând cont că economia subterană apelează 
la spălarea banilor pentru a oferi o aparenţă legală profiturilor obţinute, este de aşteptat ca 
între nivelurile estimate pentru cele două fenomene să existe o strânsă legătură. Tocmai de 
aceea, în Tabelul 2 se regăsesc şi nivelurile estimate ale economiei subterane pentru cele opt 
state considerate, determinate de Schneider (2002) prin metoda cererii de monedă(10). 
Nivelurile prezentate reprezintă valori medii pentru anii 1997/98. 
 

Tabelul 2 
Nivelurile estimate ale economiei subterane şi spălării banilor din opt state  

la nivelul anului 1998 
 

Ţara Canada Franţa Germania Italia Japonia Marea 
Britanie Olanda Spania 

Sp Bani (%PIB) 8,6 6,72 4,98 9,32 0,43 3,71 3,41 6,5 
Ec Sub (%PIB) 16,2 14,9 14,9 27,3 11,1 13 13,5 23,1 

 
 Valorile prezentate în tabelul de mai sus indică o diferenţă semnificativă între 
nivelurile estimate ale celor două fenomene. Urmând raţionamentul lui Rece şi Bourbonnais 
(2009), economia subterană reprezintă volumul total de bani „murdari” generat de activităţile 
infracţionale. Conform estimărilor FATF, între 50 şi 70% din aceste fonduri vor intra în 
circuitul spălării banilor (FMI, 2001, p. 10). În consecinţă, diferenţele dintre nivelurile 
estimate ale spălării banilor şi cele ale economiei subterane ar fi trebuit sa fie mult mai reduse. 
Pot fi identificate următoarele cauze principale ce stau la baza rezultatelor obţinute. În primul 
rând, estimarea dimensiunii celor două fenomene s-a făcut separat, urmând metodologii 
diferite, aspect ce a afectat comparabilitatea rezultatelor. Mai mult, ţinând cont că există 
numeroase metodologii de estimare a dimensiunilor economiei subterane care conduc la 
rezultate semnificativ diferite, corelaţia între nivelul economiei subterane dintr-un stat şi cel al 
spălării banilor se realizează cu mare dificultate. În al doilea rând, rezultatele obţinute de 
Walker (1998) au potenţialul de a subestima dimensiunea spălării banilor deoarece apelează la 
informaţii statistice privind nivelul înregistrat al criminalităţii dintr-un stat, fiind de aşteptat ca 
acest nivel să fie inferior celui real. În plus, estimările sale au la bază doar 11 tipuri de 
infracţiuni predicat, în timp ce recomandările FATF desemnează, ca standard minim, 20 de 
categorii de asemenea infracţiuni (FATF, 2004, p. 16). 
 Având în vedere aspectele problematice referitoare la estimarea dimensiunii 
fenomenelor de spălare de bani, prezentate în cadrul acestei secţiuni, se pot formula 
următoarele recomandări: 

- Necesitatea continuării eforturilor de estimare a amplitudinii spălării banilor la nivel 
naţional, regional şi global, necesitate justificată de argumentele prezentate la începutul 
acestei secţiuni. Majoritatea argumentelor ridicate împotriva abordării cantitative a spălării 
banilor invocă dificultăţile serioase pe care le presupune un asemenea demers însă nu neagă 
utilitatea sa. De asemenea, chiar încercarea FATF de a elabora o metodologie de estimare, 
deşi eşuată, confirmă necesitatea cuantificării nivelului spălării banilor; 

- Necesitatea elaborării unui cadru unitar de evaluare a spălării banilor la nivel 
internaţional pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor, precum şi obţinerea unei estimări 
credibile a magnitudinii globale a acestui fenomen. Astfel, în loc de a apela la reglementările 
naţionale, care pot varia substanţial de la un stat la altul, se recomandă utilizarea 
recomandărilor FATF ca standard de referinţă. În consecinţă, statele care nu au finalizat 
implementarea recomandărilor FATF nu vor putea să subestimeze nivelul spălării banilor 
invocând prevederile din legislaţia proprie. De asemenea, vor fi evitate dificultăţile legate de 
faptul că infracţiunile predicat diferă de la un stat la altul. Pe de altă parte, Walker atrage 
atenţia că circuitele spălării banilor au o dimensiune internaţională, fiind necesară o abordare 
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globală pentru identificarea acestora. O evaluare locală a acestor fluxuri nu este posibilă, 
aceasta fiind, în opinia sa, una din cauzele pentru care demersul FATF nu a dat rezultate(7); 

- Legăturile strânse existente între economia subterană şi spălarea banilor justifică 
elaborarea unei metodologii comune pentru estimarea magnitudinii celor două fenomene. 
Acest lucru va permite evidenţierea mai clară a circuitelor de legătură dintre economia 
subterană şi spălarea banilor, facilitând elaborarea de programe adecvate pentru combaterea 
acestora. Prin intermediul estimărilor efectuate va putea fi evaluată eficienţa programelor de 
combatere a economiei subterane (elementul generator de bani „murdari”), respectiv a spălării 
banilor (circuitul de „curăţire” a banilor „murdari”). Mai mult, pe măsura identificării 
resorturilor de legătură dintre cele două fenomene, vor putea fi simulate şi testate diferite 
măsuri de combatere în vederea selectării celor mai eficiente; 

- Se recomandă ca demersurile de estimare a nivelului spălării banilor să aibă în 
vedere toate categoriile de infracţiuni predicat prevăzute în cadrul recomandărilor FATF. Deşi 
simplifică procesul de cuantificare, concentrarea pe un număr mai redus de infracţiuni este de 
natură să subestimeze magnitudinea fenomenelor de spălare a banilor; 

- Obţinerea unei evaluări precise a dimensiunii spălării banilor este imposibilă, aspect 
remarcat şi de reprezentanţii instituţiilor internaţionale. Acest lucru nu trebuie să conducă la 
abandonarea abordării cantitative a acestui fenomen, ci la sacrificarea preciziei statistice în 
favoarea unor estimări realiste şi credibile(7). 
 

4. Concluzii 
 
 În prima parte a acestei lucrări au fost studiate posibilităţile de îmbunătăţire a cadrului 
de prevenire şi combatere a spălării banilor din perspectiva raporturilor existente între spălarea 
banilor şi evaziunea fiscală. Deşi opiniile cu privire la acest subiect sunt adeseori 
contradictorii, dimensiunea fenomenelor de evaziune fiscală este mult prea amplă pentru a 
permite ignorarea impactului acestora asupra spălării banilor. Astfel, se recomandă crearea 
unui cadru de colaborare între instituţiile implicate în eforturile de combatere a celor două 
fenomene, precum şi valorificarea politicii fiscale ca element component al programelor de 
prevenire şi combatere a spălării banilor. 
 În cea de a doua parte a lucrării a fost studiată oportunitatea demersurilor de estimare a 
magnitudinii spălării banilor la nivel naţional şi global. Deşi aceste demersuri sunt deosebit de 
dificile, datorită caracterului clandestin al spălării banilor, ele trebuie continuate pentru a 
putea evalua amploarea acestui fenomen şi eficienţa programelor implementate pentru 
combaterea sa. Având în vedere că instituţiile internaţionale nu au formulat o metodologie de 
estimare a nivelului spălării banilor, modelul dezvoltat de Walker (1998) poate constitui un 
punct de plecare pentru viitoarele cercetări în domeniu, principalul său avantaj fiind acela că 
se pretează a fi dezvoltat prin utilizarea unor ipoteze de lucru cu grad ridicat de complexitate. 
 
Note 
(1) Sondajul a fost derulat în cadrul proiectului de cercetare „Crima financiară şi securizarea circuitelor bancare în 
vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor” finanţat de CNCSIS-UEFISCSU. Rezultatele complete ale 
chestionarului se regăsesc în raportul de cercetare pe anul 2007 disponibil la adresa web 
http://www.crimafinanciara.ase.ro/ 
(2) FMI defineşte infracţiunea predicat ca acea infracţiune ale cărei beneficii intră în procesul de spălare a banilor. 
(3) Informaţii detaliate privind activitatea şi lucrările lui David Winch sunt disponibile la adresa web 
http://www.accountingevidence.com/about.cfm 
(4) „Money Laundering as Tax Evasion”, articol disponibil la adresa web 
http://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/ron/tax%20evasion.htm 
(5) Cunoscute sub numele de „all crimes legislations”. 
(6) Mai multe detalii la adresa web http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-4387436-romania-locul-doi-
topul-evaziunii-fiscale-din.htm. 
(7) „Estimating the Illicit Flows – Asking the Right Questions”, prezentare disponibilă la adresa web 
http://www.johnwalkercrimetrendsanalysis.com.au/toc.htm. 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Plen 105 

(8) Modelul este prezentat detaliat în cadrul lucrării „Modeling Global Money Laundering Flows – Some 
Findings”, disponibilă la adresa web 
 http://www.johnwalkercrimetrendsanalysis.com.au/ML%20method.htm. 
(9) Rezultatele lui Walker sunt prezentate în valori absolute. Pentru comparabilitate, în Tabelul 2, nivelurile 
spălării banilor sunt date ca procent din PIB (calculele autorilor). 
(10) Principalele metode de estimare a dimensiunilor economiei subterane sunt prezentate în lucrarea lui 
Iorgulescu et al. (2009). 
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METODA COSTULUI STANDARD ÎN PRACTICA MANAGEMENTULUI PUBLIC, 
O OPŢIUNE POSIBILĂ ŞI NECESARĂ? 
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Rezumat. Prezentul studiu propune o procedură de lucru pornind de la principiile 

metodei costurilor standard, pentru validarea propunerilor ordonatorilor de credite în 
procesul de fundamentare şi elaborare a proiectelor bugetelor la diferite niveluri ale 
administraţiei publice, centrale şi locale. Autorii pledează pentru aplicarea unei proceduri 
distincte faţă de cea aplicată la nivel microeconomic pentru a stabili „bugetul minimal 
standard” al unei instituţii publice. 

 
Cuvinte-cheie: buget; costuri standard; buget minimal standard.                                    

 
Coduri JEL: H61, H68. 
 
 
Consideraţii generale 
Pe fondul crizei mondiale, dezechilibrele şi fragilitatea structurilor economico-

financiare din România s-au amplificat şi se manifestă cu virulenţă, influenţând negativ 
posibilităţile de dezvoltare a ţării şi nivelul de trai. În acest cadru, declaraţii contradictorii şi 
neadecvate situaţiei provenind de la factori de decizie de la cel mai înalt nivel au generat 
neîncredere şi reacţii neadecvate din partea mediului de afaceri şi a populaţiei. 
 Consecinţa a fost trecerea bruscă de la o stare de euforie, privind performanţele 
economice înregistrate de România şi posibilităţile de consolidare a acestora, la o stare de 
pesimism şi descurajare reflectată în deficitele înregistrate la nivelul bugetelor care constituie 
bugetul general consolidat. 
 În acţiunea de identificare a soluţiilor care să permită menţinerea sub control a 
deficitelor bugetare, în scopul atenuării valorilor înregistrate şi a celor previzibile, s-a optat 
pentru reducerea drastică a cheltuielilor la nivelul administraţiei publice centrale şi locale. 
 Administraţia publică a făcut, cel puţin în ultimii cincisprezece ani, obiectul unui set 
de restructurări succesive determinate de imperativule armonizării din perspectiva aderării la 
Uniunea Europeană şi integrării în structurile euro-atlantice. Într-o manieră devenită, din 
păcate, linie de conduită a factorului politic de decizie din România, s-a acţionat pe un orizont 
de timp limitat şi s-a procedat la „contaminarea” puternică a obiectivelor şi intereselor 
generale cu interese de grup nerelevante pentru progresul societăţii româneşti. 
 Odată conştientizată şi recunoscută criza, în corul vehement al discuţiilor neprofesio-
niste marcate de acuze şi reproşuri politicianiste s-a enunţat, la nivelul Ministerului Finanţelor 
Publice, opţiunea pentru utilizarea unui instrument consacrat la nivel microeconomic – 
metoda costurilor standard – ca un panaceu universal care să asigure dimensionarea 
cheltuielilor bugetare. 
 În acest sens, în Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012 aprobat de 
Parlamentul României au fost prevăzute măsuri de modificare a Legii finanţelor publice 
locale,  astfel încât să se asigure finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare pentru 
serviciile publice din responsabilitatea autorităţilor locale, precum şi măsuri de dimensionare a 
sumelor defalcate pentru finanţarea serviciilor descentralizate, în funcţie de standarde de cost 
calculate la nivel de  beneficiar sau altă unitate de măsură, după caz,  soluţie adoptată cu 
predilecţie  în învăţământ, servicii sociale, sănătate şi întreţinerea drumurilor publice. 
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 Această orientare reprezintă o opţiune pentru aplicarea metodei costului standard în 
parametrii şi liniile de acţiune consacrate la nivelul firmelor producătoare de bunuri şi servicii. 
În acest mod se doreşte să se ajungă la  fundamentarea şi monitorizarea mai riguroasă a 
cheltuielilor în domeniile respective. De asemenea, în contextul în care procurarea resurselor 
materiale se face prin intermediul licitaţiilor publice se pot stabili niveluri maxime care să 
introducă repere obiective pentru alegerea ofertei optime. 
 În studiul de faţă, nu  ne propunem să aprofundăm această variantă de lucru. 
Obiectivul nostru este de a demonstra posibilitatea de utilizare a metodei costului standard în 
managementul public şi  de a analiza aplicabilitatea acestei metode la nivelul administraţiei 
publice centrale în procesul de elaborare a planului financiar de bază – bugetul de stat – pentru 
instituţiile publice. 
 

Costul standard la nivel microeconomic 
 Dezvoltată la începutul secolului trecut în SUA, metoda costului standard s-a 
perfecţionat şi extins continuu datorită avantajelor incontestabile pe care le oferă la nivelul 
managementului firmelor. 

Potrivit definiţiilor utilizate în literatura economică de specialitate, standardele exprimă 
mărimi sau valori stabilite în mod ştiinţific, atât pe baza datelor din perioadele anterioare, cât 
şi pe baza unor elemente previzionate, adaptate condiţiilor de desfăşurare a activităţilor 
analizate, cu aplicabilitate, în special, în determinarea costurilor de producţie ale agenţilor 
economici. 

Aceste mărimi previzionate ca valori minime de cheltuieli au apărut sub diferite 
denumiri, cum ar fi: costuri standard, costuri normate, costuri estimate, costuri preliminate sau 
costuri bugetate. 
 Stabilite, în general,  în cadrul operaţiunilor specifice contabilităţii de gestiune, 
costurile standard devin un instrument util de tip managerial, în special prin componenta de 
identificare şi analiză a abaterilor de la valorile normate, în scopul orientării direcţiilor de 
acţiune pentru a evita acele comportamente sau cauze care conduc la creşterea costurilor de 
realizare a producţiei.  
 La nivel microeconomic, omogenitatea şi repetitivitatea operaţiunilor şi activităţilor în 
cadrul proceselor de producţie a permis aplicarea pe scară largă a metodei respective. Aceste 
caracteristici s-au constituit, în acelaşi timp, ca factori determinanţi în informatizarea 
procedurilor de lucru la nivel contabil şi managerial. 
  

Ce poate oferi aplicarea metodei la nivel macroeconomic 
 Posibilitatea de a translata proceduri şi algoritmi de lucru specifici acestei metode la 

nivel macroeconomic în procesul de previzonare şi dimensionare a indicatorilor  bugetului de 
stat ar reprezenta un pas important în programarea bugetară. 

  Aşa cum se cunoaşte, bugetul de stat trebuie să reflecte, prin intermediul indicatorilor 
săi, pe de o parte, necesităţile de resurse financiare ale statului ce decurg din înfăptuirea 
programului guvernamental propus pentru perioada imediat următoare, iar, pe de altă parte, 
posibilităţile de acoperire a acestor resurse, în condiţii considerate normale din punct de 
vedere economico-financiar. Fiecare dintre metodele de dimensionare a indicatorilor bugetari, 
utilizate în practica financiară actuală, prezintă avantaje şi scăderi, opţiunile în favoarea 
utilizării unei anumite metode fiind date de contextul macroeconomic, restricţiile economice 
şi financiare, cadrul legal existent, tradiţie, perioadă, şi nu în ultimul rând de operativitatea, 
costul şi gradul de adecvare a rezultatelor obţinute.  

 În România, începând cu anul 2002, prin Legea privind finanţele publice(1), a fost 
introdusă finanţarea pe programe,  proiectele  de buget fiind elaborate pe baza: 

 i. politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor 
de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; 

ii.  propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; 
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iii.  programelor întocmite de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor 
acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de 
rezultate şi de eficienţă. 
 Ideea promovată prin acest studiu este aceea că, în etapa de elaborare a proiectului de 
buget, utilizarea unor proceduri şi metodologii inspirate din metoda clasică a costului standard 
pot avea implicaţii pozitive la nivelul profesionalizării şi responsabilizării actului decizional în 
procesul consultărilor dintre instituţiile publice şi autoritatea competentă la nivel executiv. 
 Totodată, utilizarea procedurilor şi metodologiilor având ca origine varianta clasică a 
metodei costului standard poate contribui la armonizarea, pe baze reale, a intereselor, 
opţiunilor şi liniilor de conduită ale factorilor implicaţi în procesul de elaborare a bugetului de 
stat, care manifestă caracteristici comportamentale care pot fi sistematizate astfel: 
  

Entitatea Caracteristici comportamentale Observaţii 
Ordonatorii de credite Prin propunerile de proiect de buget prezentate 

pot încerca să-şi extindă activităţile entităţilor 
pe care le reprezintă. 
Motivaţie subiectivă: creşterea prestigiului. 

Comportament de tip birocratic.  
Interes prioritar pentru funcţia 
alocativă a bugetului. 

Parlamentarii  Dorinţa de a se remarca în faţa celor care i-au 
mandatat se materializează în propunerea de  
amendamente. 
Aceste propuneri modifică raporturile şi 
corelaţiile  elaborate de executiv şi pot conduce 
la modificarea nivelului cheltuielilor publice 
pentru anumite domenii. 

Poziţie nuanţată  în funcţie de 
apartenenţa la  structurile de 
putere sau de opoziţie, dar şi de 
perioada ciclului electoral.  

Grupurile de interese Desfăşoară operaţiuni de tip lobby, atât pentru 
creşterea cheltuielilor publice şi pentru 
modificarea structurii acestora, câţ şi pentru 
reducerea diferitelor categorii de prelevări 
obligatorii. 

Acţiuni, de regulă, lipsite de 
transparenţă şi generatoare de 
dezechilibre. 

Cetăţenii Influenţa indirectă se manifestă în special în 
perioade preelectorale prin modul de a acţiona 
a parlamentarilor din grupurile politice indiferent 
de poziţia pe scena politică. 

Nu au rol direct în procesul 
bugetar. 

 
 Entităţile prezentate mai sus acţionează de o manieră diferită, având la îndemână 
proceduri şi instrumente specifice, dar şi diferite niveluri de putere. Diferenţa de obiective 
imprimă acţiunilor acestora un caracter deseori contradictoriu, cu potenţial conflictual, ceea ce 
face ca obţinerea consensului să fie un proces greoi şi dificil. Alegerea soluţiei se face, de 
multe ori, prin impunerea soluţiei de către entitatea care deţine puterea, cea mai mare influenţă 
asupra procesului bugetar fiind exercitată de către guvern, prin intermediul Ministerului 
Finanţelor Publice, în baza competenţelor specifice. 
 Întrucât în actualul context macroeconomic, care impune minimizarea costului 
resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activităţilor, cu menţinerea calităţii 
corespunzătoare a acestor rezultate, metodele utilizate, în prezent, pentru dimensionarea 
indicatorilor bugetari nu conduc întotdeauna la rezultate aşteptate, datorită, în principal, şi 
unor factori de risc şi incertitudine ce nu pot fi întotdeauna previzionaţi, considerăm că în 
procesul de elaborare a bugetului ar prezenta importanţă şi stabilirea unor standarde de cost 
reprezentând valori de nivel minim, determinate prin identificarea şi luarea în considerare a 
unor indicatori de natura celor mai mici costuri pe angajat înregistrate istoric care, alături de 
alţi indicatori specifici, să stea la baza  elaborării unui buget minimal standard. 
       Din această perspectivă,  deşi costurile sunt determinate indirect, şi nu pe baza unor 
antecalculaţii caracteristice fiecărei naturi de cheltuieli în parte, ele prezintă un grad rezonabil 
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de certitudine, întrucât reprezintă cheltuieli certe, recunoscute oficial a fi fost efectuate in 
perioadele anterioare. În plus, determinarea acestor niveluri implică eforturi minime.    
 În acest scop, un model pentru determinarea costurilor standard/angajat în bugetul 
unei instituţii publice ar putea fi elaborat având drept bază analiza execuţiei bugetare pe 
ultimii cinci ani. 
 Pentru a se asigura comparabilitatea, datele privind execuţiile bugetare anuale ale 
instituţiei publice luate în calcul se actualizează cu evoluţiile anuale ale  principalilor 
indicatori macroeconomici în perioada analizată. Pe baza informaţiilor actualizate  se 
determină costurile pe angajat înregistrate în fiecare an şi se stabilesc indicatorii de calcul sub 
forma costurilor minime standard/angajat, pe titluri de cheltuieli şi pe total buget,  prin 
selectarea celor mai mici costuri identificate pe fiecare titlu de cheltuieli şi angajat. 
 Din însumarea costurilor/angajat, astfel identificate, pe titluri şi capitole de cheltuieli, 
potrivit clasificaţiei bugetare, şi multiplicarea lor cu numărul de angajaţi propuşi a fi aprobaţi 
în anul pentru care se determină costurile standard, ar rezulta  un buget determinat în valori 
minime, strict necesar bunei desfăşurări a activităţii instituţiei, care ar putea fi considerat ca 
bază de stabilire a bugetului pentru anul următor (buget minim standard), urmând ca 
eventualele influenţe din sarcinile noi, proiecte sau programe prognozate a interveni în 
exerciţiul financiar pentru care se elaborează bugetul, sau din trecerea unor unităţi, acţiuni sau 
sarcini de la o instituţie publică la alta, să fie analizate distinct şi adăugate sau scăzute, după 
caz, din costurile minime determinate anterior. 

Schema privind procedura de stabilire a bugetului minimal standard se prezintă astfel: 
 

Actualizarea cheltuielilor bugetare efective 
 

Cheltuieli efective minime/angajat 
 

Algoritmi de lucru  
 

Costuri minime standard/angajat 
 

Algoritmi de lucru  
 

Costuri standard/titlu şi capitole de cheltuieli 
 

Buget minim standard 
Cuantificare influenţe 

Proiect de buget 
 

Avantajele metodei 
 Opţiunea pentru această variantă de lucru cumulează avantajele diferitelor metode 
utilizate în programarea bugetară. Astfel, metoda bugetului minimal standard are comun cu 
metoda automată faptul că se utilizează cifre certe, care reprezintă realizări are unei perioade 
anterioare. În acelaşi timp,  incertitudinea care se reproşa metodei clasice este mult diminuată 
prin posibilitatea de a lua în calcul nu un singur an al cărui exerciţiu a fost încheiat, ci mai 
mulţi ani. Practic, considerăm că posibilităţile de automatizare de care se dispune în prezent 
permit elaborarea a mai multe variante de lucru, în funcţie de numărul de ani care constituie 
perioada de referinţă. 
 Apreciem că metoda „bugetului minimal standard” împrumută de la „metoda majorării/ 
diminuării” utilizarea informaţiilor aferente mai multor exerciţii bugetare din perioada 
premergătoare anului/anilor pentru care se elaborează proiectul de buget. De asemenea, se poate 
proceda la analiza statistică aferentă acestei metode clasice. 
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 Proceduri şi tehnici de lucru specifice metodei evaluării directe pot fi utilizate în 
completarea şi ajustarea rezultatelor obţinute prin metoda „bugetului minimal standard”. În 
acest scop, se au în vedere execuţia preliminată a bugetului pe anul în curs şi previziunile în 
domeniul economic şi social pentru anul bugetar următor. La estimarea veniturilor aferente 
bugetului pe anul viitor se ţine seama de nivelul acestora prevăzut pentru anul în curs, care se 
ajustează în funcţie de eventualele modificări ce vor interveni în legislaţia cu privire la 
impozite şi alte venituri, precum şi cu influenţa unor factori de natură economică, socială şi 
politică, precum  şi de conjunctura internaţională.  
 Dimensionarea indicatorilor bugetari se realizează în directă corelaţie cu nivelul 
produsului intern brut previzionat pentru anul următor celui în curs, în condiţiile unei rate 
estimate a inflaţiei şi ale unui nivel previzibil al cursului de schimb al monedei naţionale.  
 În acest context, o importanţă deosebită prezintă evaluarea cheltuielilor publice la 
nivelul necesităţilor anului bugetar următor. Aceasta presupune o armonizare cu posibilităţile 
de a susţine, cu venituri corespunzătoare, creşterea cheltuielilor publice.  
 Evaluarea cheltuielilor publice nu înseamnă, în mod automat, creşterea acestora, ci 
dimensionarea lor în aşa fel încât, în condiţiile unor resurse publice insuficiente, deficitul 
bugetar previzionat să fie suportabil (în limita a 2%-3% din PIB).  
 De asemenea, metoda „bugetului minimal standard” poate fi apreciată ca fiind deosebit 
de utilă pentru dimensionarea indicatorilor cheltuielilor publice bugetare aferente instituţiilor 
publice pentru care incidenţa modificării condiţiilor economice, sociale şi politice este relativ 
redusă. Dacă nu se consideră rezonabilă încadrarea unei instituţii publice într-o astfel de 
categorie (deşi acest lucru ar putea rezulta din însăşi aplicarea metodei pentru perioada de 
referinţă) se poate apela la ajustări stabilite prin metode moderne de programare bugetară. 

 Dimensionarea cheltuielilor bugetare pe baza celor mai mici costuri determinate 
istoric, ce pot fi considerate drept standarde minime de cost, prezintă avantaje, pe de o parte 
pentru că porneşte de la date certe de execuţie şi  nu implică calcule laborioase, ca în cazul 
determinării unor indicatori de standarde de cost bazate pe antecalculaţii, dificil de verificat şi 
validat. Rolul acestei proceduri nu se evidenţiază doar în perioade de austeritate economică, 
prin asigurarea unui minim necesar de finanţare pentru buna funcţionare a instituţiilor publice 
în scopul îndeplinirii în totalitate a atribuţiilor ce le revin prin legile de organizare a acestora. 
Ea se constituie, totodată, într-un criteriu obiectiv de armonizare a cerinţelor pentru resurse 
financiare sporite, cu necesitatea utilizării acestora în cele mai bune condiţii de eficienţă şi 
eficacitate.   

 Pentru varianta de lucru propusă prin acest studiu sunt valabile, ca deficienţe, 
observaţiile care se fac, în general, pentru fiecare dintre metodele de dimensionare a 
indicatorilor bugetari, utilizate în practica financiară actuală.  

 
Notă 
(1)Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completări ulterioare: citare 
selectivă. 
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PRIMA DE ASIGURARE, O ABORDARE CONTEMPORANĂ 
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Rezumat. Articolul îşi propune să prezinte o analiză modernă a primelor de asigurări 
în ţara noastră. Se scoate în evidenţă fundamentarea corectă a primelor de asigurări ca o 
necesitate a economiei contemporane. 
 

Cuvinte-cheie: prima de asigurare; cota de primă tarifară; prima brută; fundamentarea 
tarifelor de prime; fond de asigurare. 

 
Coduri JEL: G22, G32. 
Cod REL: 11C.  

 
Prima de asigurare  reprezintă suma de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o 

plăteşte asigurătorului pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar 
achitării despăgubirii de asigurare sau a sumei asigurate la producerea riscului asigurat. Din 
primele de asigurare încasate, asigurătorul îşi constituie, pe lângă rezervele necesare achitării 
despăgubirilor sau a sumelor asigurate, şi alte rezerve prevăzute prin dispoziţiile legale îşi 
acoperă cheltuielile privind constituirea şi administrarea rezervelor de asigurare. 

 

PA = SA × cota de primă tarifară(u.m.),  
unde SA – suma asigurată  
 

Cota de primă tarifară, care se mai numeşte şi primă brută, este diferenţiată ca nivel în 
funcţie de ramura de asigurare, felul bunului asigurat, frecvenţa şi intensitatea producerii 
riscurilor asigurate şi are în structura sa două elemente, respectiv cota de bază, denumită şi 
primă netă, şi adausul sau suplimentul la aceasta. Prima netă este destinată formării fondului 
necesar achitării despăgubirilor şi sumelor asigurate, iar adausul serveşte pentru formarea 
resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea şi administrarea fondului 
de asigurare, finanţării unor măsuri de prevenire a pagubelor, constituirii fondului de rezervă 
şi realizării unui anumit beneficiu (profit). 

Prima brută = prima netă +suplimentul de primă (u.m.) (Tănăsescu, 2003) 
Legea asigurărilor nr. 32 / 2000 (actualizată 2004) vine şi completează textual: 
• art. 2/13 – „prime brute subscrise – prime încasate şi de încasat, inclusiv primele de 

reasigurare şi de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare şi contractelor de 
reasigurare care intră în vigoare în perioada de referinţă, înainte de deducerea oricărei sume 
din acestea”; 

• art. 2/14 – „prime nete subscrise – prime brute subscrise din care se deduc sumele 
plătite şi de plătit drept prime de reasigurare”; 

• art. 2/15 – „prime brute încasate – totalul primelor încasate, inclusiv primele de 
reasigurare încasate în perioada de referinţă, înainte de deducerea oricăror sume din acestea”; 

• art. 2/16 – „prime nete încasate – prime brute încasate din care se deduc sumele 
plătite” 

• Asigurări permanente de sănătate, administrate la fel ca asigurările de viaţa; 
• Asigurări de capitalizare, care cuprind: asigurări de viaţa cu prima unica, asigurări 

de viaţa cu prima eşalonată.  
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Fundamentarea tarifelor de prime  
Pentru ca un risc să devină risc asigurat trebuie în mod necesar să poată fi înregistrat 

într-o evidenţă statistică.  
Datele din seria statistică sunt utilizate pentru determinarea probabilităţii de apariţie a 

riscului, a frecvenţei şi a intensităţii acestuia. Orizontul de timp diferă în funcţie de natura 
riscului. Cu cât acesta este mai mare, cu atât gradul de precizie pentru calcularea primelor de 
asigurare este mai mare. Pentru fiecare categorie de asigurări, societăţile de asigurări stabilesc, 
pe baza practicii de asigurare, mărimea perioadei minime de observare necesare pentru 
acurateţea calculelor actuariale (Armeanu, 2009). Astfel în asigurările pentru locuinţe 
perioada de observare este de 10-15 ani, pentru riscul de cutremur între 30-35 ani, pentru 
culturile agricole 10-20 ani etc. Datele culese din practica de asigurare prezintă o importanţă 
deosebită, deoarece stau la baza deciziei de a asigura riscul respectiv sau nu. Prin intermediul 
acestora asiguratorul poate stabili probabilităţile de producere a evenimentelor necesare 
determinării volumului  răspunderii sale şi a primelor  de asigurare. 

Obligaţia de plată a asigurătorului ia naştere în momentul în care se produce riscul 
asigurat şi este îndeplinită prin intermediul fondului de asigurare. 

Fondul de asigurare se utilizează în mod centralizat pentru: 
- constituirea fondurilor de rezerve tehnice sau matematice prevăzute de normele 

legale; 
- plata despăgubirilor sau a sumelor asigurate în cazul producerii evenimentelor sau a 

riscurilor asigurate; 
- acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti la nivelul societăţii. 
Cota de primă tarifară sau cota de primă brută (Pbu)  este formată din: 
- cota de primă netă (sau prima netă unitară – Pnu) utilizată pentru constituirea 

fondului de asigurare necesar acoperirii pagubelor determinate de producerea riscului asigurat; 
- adausul (a) sau suplimentul de primă netă necesar pentru constituirea fondului de 

rezervă, realizarea unui profit, finanţarea altor cheltuieli ce apar la nivelul asigurătorului. 
Deci:  Pbu = Pnu + a    

unde:      
Pbu – prima brută unitară sau cota de primă brută;  
a – adaos de primă.   
 

Pentru determinarea cotei de primă netă se porneşte de la caracteristicile contractului de 
asigurare încheiat între asigurat şi asigurator care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor. 
Caracterul aleatoriu al contractului de asigurare presupune realizarea obligaţiilor financiare de 
către părţile contractante în raport cu producerea evenimentului sau riscului asigurat care este 
viitor şi incert. De asemenea, prin contractul de asigurare se stabileşte o operaţiune financiară 
echivalenta din punct de vedere al obligaţiunilor parţilor contractante. Astfel, teoria asigurărilor 
prevede egalitatea financiară în ceea ce priveşte efortul financiar realizat atât de asigurat, cât şi 
de asigurător la diferite momente de timp pe parcursul duratei de viaţă a contractului de 
asigurare, chiar dacă în realitate una din părţile contractante plăteşte mai mult decât a contribuit. 

Legea numerelor mari(1): 
fie X1, ..., Xn un şir de variabile aleatoare independente doua câte două.  
Notam cu M(Xi), i=1,n, mediile variabilelor. Atunci: 
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            are loc cu probabilitatea unu. 

 
Teorema Moivre(2)-Laplace(3) (caz particular al teoremei limită centrală): 
Dacă variabila aleatoare nX  are distribuţia binomială cu parametrii n şi p, iar X are 

distribuţie normală cu parametrii 0 şi 1, atunci: 
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unde q = 1-p 

Presupunem că avem variabilele  aleatoare ⎟⎟
⎠

⎞
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 independente două câte 

două; atunci, în conformitate cu teorema  Moivre-Laplace, funcţia de repartiţie a variabilei 

aleatoare  
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=1 converge către funcţia de repartiţie a legii normale N(0,1). 

Considerăm că o societate de asigurări a asigurat într-un an n bunuri identice şi 
independente supuse aceluiaşi risc. Notăm cu Xi variabila aleatoare asociată bunului i definită 
astfel: 
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unde: 
D reprezintă despăgubirea încasată de asigurat în cazul producerii riscului; 
P – probabilitatea de apariţie a pagubei; 
q –  probabilitatea contrară; 
p+q = 1. 
 

Media şi dispersia pentru variabilele aleatoare considerate sunt: 
( ) DpXM i ×=  
( ) qpDXD i ××= 22  

Notăm cu X variabila aleatoare care reprezintă paguba totală determinată de 

producerea riscului asigurat pentru toate bunurile; atunci avem  ( )∑
=

=
n

i
iXMX

1

 

Deoarece variabilele Xi sunt independente, media şi dispersia variabilei X sunt 
următoarele: 

( ) ( ) DpnXMXM
n

i
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( ) 22 DqpnXD ×××=  
Aplicând teorema legii numerelor mari(4) (cunoscută şi ca teorema lui Bernoulli (5)), în 

cazul nostru avem: 
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1lim    cu probabilitatea 1. 

Din ultima relaţie obţinută prin intermediul legii numerelor mari  tragem următoarele 
concluzii: 

- pentru un număr n suficient de mare de contracte de asigurare încheiate de 
societatea de asigurări, despăgubirile nete medii tind aproape sigur către media fiecărei 
variabile definite pentru fiecare bun asigurat, numită în teoria asigurărilor şi prima actuarială. 

- contractul de asigurare este echitabil dacă prima netă unitară achitată de asigurat 
este egală cu despăgubirea medie plătită  de asigurător  Pnu = p×D. 
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În cazul în care mărimea totală a pagubelor este mai mare decât volumul fondului de 
asigurare constituit la nivelul societăţii pe baza primelor actuariale (npD), atunci asigurătorul 
este nevoit să-şi constituie  un fond de rezervă (R).  

 
 

Note 
(1) Principiu fundamental al cercetării statistice care presupune luarea în considerare a unei colectivităţi 
suficient de numeroase de cazuri individuale, astfel încât abaterile întâmplătoare, într-un sens sau altul, 
se pot compensa, punându-se în evidenţă o anumită mărime/valoare care este tipică pentru întreaga 
colectivitate. 
(2) Abraham de Moivre – matematician francez  faimos pentru  formula lui Moivre, care leagă numerele 
complexe de trigonometrie şi pentru contribuţia sa în distribuţia normală şi în teoria probabilităţilor. 
(3) Pierre-Simon, marquis de Laplace – matematician şi astronom francez, a cărui contribuţie a fost  
fundamentală în dezvoltarea astronomiei  matematice şi a statisticii. 
(4) Pe măsură ce se măreşte numărul cazurilor asupra cărora se face calculul probabilistic, se măreşte 
abaterea absolută, în timp ce abaterea relativă (abaterea între frecvenţa relativă şi probabilitatea luată în 
modul) se micşorează până în măsura în care aceste abateri devin practic nule asupra unui număr 
considerabil de cazuri, adică probabilitatea abaterii este egala cu unu. 
(5) Jacob Bernoulli – matematician şi fizician elveţian, a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea 
teoriei probabilităţilor, precum şi la calculul variaţiilor  şi la cercetarea şirului infinit. Lui îi aparţine 
noţiunea de integrală. 
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Rezumat. În prezent, industria producătoare de hidroenergie se confruntă cu o 

problemă stringentă – intensificarea evenimentelor cauzatoare de întreruperi ale producţiei, 
ceea ce duce la pagube directe şi indirecte semnificative, de unde şi nevoia de a căuta 
modalităţi de transfer a cheltuielilor prin asigurare. Ca urmare a vârstei înaintate a 
echipamentelor şi a întreruperilor de proces ce apar în decursul producţiei, este importantă 
dezvoltarea unui model care să ajute proprietarii de echipamente să stabilească costurile 
necesitate de pagubele apărute. 

 
Cuvinte-cheie: hidrogeneratoare; suma asigurată; modelare. 
 
Cod JEL: G22. 
Coduri REL: 8C,11C. 
 
 
1. Asigurarea hidrogeneratoarelor 

 
Întreţinerea şi asigurarea hidrogeneratoarelor şi, implicit, a componentelor acestora 

reprezintă procese importante în condiţiile în care: 
• Cele mai multe echipamente mai vechi se apropie sau au depăşit limita lor de viaţă 

de proiectare stabilită în jur de 30 de ani. O astfel de vârstă nu va duce neapărat la ieşirea lor 
din producţie, dar va presupune un control mai mare ca urmare a îmbătrânirii izolare. 

• Cele mai multe echipamentele noi sunt de aceeaşi dimensiune cu unităţile de 
generaţie veche, dar sunt mai mari ca  putere şi tensiune, astfel încât acestea vor suporta un 
nivel de stres mai mare. 

• În prezent, unităţile existente au stabilite un nivel mai mare de fiabilitate în 
generarea şi în distribuţia de energie. Este necesar să se cunoască punctual starea 
generatoarelor folosind tehnici predictive de întreţinere, precum şi teste de previzionare.  

Aceşti factori de îmbunătăţire a procesului de întreţinere pot fi susţinuţi şi de 
protocoale ce includ testarea pe teren. Aceasta este o practică eficientă pentru a identifica 
problemele în cazul hidrogeneratoarelor, practică ce se dovedeşte utilă în: 

•  Creşterea fiabilităţii. 
•  Reducerea costurilor de întreţinere. 
•  Creşterea duratei de viaţă a maşinilor. 
Pentru industrii unice, cum ar fi companiile de hidroenergie, poliţele de asigurare hidro 

se referă la acoperirea defecţiunilor tehnice, reducerea performanţei, conceperea de planuri 
contingente şi răspunderea faţă de terţi. Este esenţial ca producătorii de energie să dezvolte un 
program de asigurare adaptat pentru a profita de toate nuanţele de acoperire disponibile în piaţa 
de astăzi, fără să plătească prea mult sau să se lipsească de o parte din cea mai mare acoperire 
oferită. 
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2. Estimarea gradului de risc si a valorii de asigurare a echipamentelor  
hidroenergetice 

 
Pentru stabilirea valorii de asigurare, pentru prognoza daunelor şi calculul primelor se 

folosesc o serie de indicatori precum costurile medii de reparare/înlocuire, indicii de 
despăgubire şi ratele de daună. Vom nota: ecN  numărul de echipamente de acelaşi tip 

asigurate pe perioada T, 0
,ec jV  valoarea iniţială a echipamentului j, ,ec jW  valoarea de asigurare 

a echipamentului j, ,ec totW  valoarea totală de asigurare, ,d Tn  numărul de despăgubiri pe 

perioada T, ,ec jw  valoarea despăgubirii j, ecV  valoarea medie de asigurare pentru un 

echipament, ,ec dS  suma totală a despăgubirilor plătite, ,ec dv  valoarea medie de despăgubire pe 

echipament, jgu  gradul de uzură, ,ir jC costul mediu anual de întreţinere/reparare, ,j Tp  
probabilitatea de defectare (adică în cazul hidrogeneratorului PT, probabilitate de defectare a 
hidrogeneratorului), , ,1j T j Tq p= − , ,inl jC  costul de înlocuire, ,ec jC  costul mediu anual al 

echipamentului j, ( )
,des j

C
α

 costul mediu pentru despăgubiri cu nivelul de semnificaţie α , ,j Tid  

indicele de despăgubire a echipamentului j pe perioada dată şi ,d TI  indicele mediu de 
despăgubire a unui echipament pe perioada dată, avem următoarele relaţii: 

, ,
1

ecN

ec tot ec j
j

W W
=

= ∑ , ,ec tot
ec

ec

W
V

N
= , 

,

, ,
1

d Tn

ec d ec j
j

S w
=

= ∑ , 0
, ,, , ,ec j ir jj T j T ec jC q C p V= ⋅ + ⋅ , 

2 22 2
, ,, , ,j

ir j ec jj T inl j j TC C q C p Cσ = ⋅ + ⋅ − , ( )
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W
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,
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1
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d T ec j j T
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I a id

N V =

= = ⋅
⋅ ∑ , unde ,

,

,
1

ec

ec j
ec j N

ec j
j

W
a

W
=

=

∑
 este ponderea valorii de asigurare a 

echipamentului j în valoarea totală de asigurare, iar 
1

2

z α
−

 este cuantila de ordin 1
2
α

−  a 

repartiţiei normale standard. Luând o perioadă de timp de T ani, vom obţine indicii agregaţi. 
Indexând mărimile, indicele anual mediu de despăgubire pentru un echipament în anul k va fi: 

( )
( )

( ) ( )

( )

( )

( )

( )
,, ,

kk k
k ec dec d d T

d k k kk
ecec ecec

S n vI
NN V V

= = ⋅
⋅

. 

Astfel, indicele mediu anual de despăgubire poate fi privit ca fiind variabila aleatoare: 
( ) ( ) ( )1 2

1 2

...:

...

T
d d d

d

T

I I II
p p p

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

unde probabilitatea pk poate fi definită cu una din relaţiile următoare: 
( )

( )

,

,
1

k
ec d

k T
i

ec d
i

S
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S
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=
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, 
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k T i
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=
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∑
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Numim indice anual mediu agregat de despăgubire valoarea medie a lui dI , 

( ) ( )

1

T k
d d k

k
M I I p

=

= ⋅∑ . Raportul dintre valoarea totală a despăgubirilor şi valoarea totală de 

asigurare a echipamentelor de acelaşi tip, asigurate în perioada respectivă, dă indicele mediu 
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global de despăgubire pentru un echipament asigurat. Notând acest indice cu ,ec TJ , avem: 

( ) ( )
( )

, ,
1

1

1 T
k

ec T ec dT kk k
ecec

k

J S
N V =

=

= ⋅
⋅

∑
∑

. 

Valoarea de asigurare a echipamentului j se obţine din relaţia ( )
,

1
, des jec j jW C I

α −= ⋅ , unde 

indicele jI  va fi ales dintre ,d TI , ,ec TJ  şi ( )dM I . 

Aceşti indicatori sunt folosiţi şi în calculul tarifului de primă a asigurării.  
Putem construi un model de risc pentru ansamblul echipamentelor similare asigurate 

astfel: notăm Xi mărimea daunei i, n numărul daunelor produse şi Y dauna totală produsă, 

avem: 
1

n

i
i

Y X
=

= ∑ . Considerând Xi-urile variabile aleatoare independente şi identic repartizate 

şi variabila contor n independentă de daunele individuale Xi, avem media şi dispersia lui Y:  
( ) ( ) ( ) nY M Y M n M X X= = ⋅ = ⋅ , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 22 2 2 2
Y X nnD D Y D X M n D n M X D D X= = ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ . 

Raportul dintre abaterea medie pătratică şi media unei variabile aleatoare reprezintă 
coeficientul de variaţie al variabilei. Notând cu VX coeficientul de variaţie al daunei 

individuale, X
X

D
V

X
= , şi cu Vn coeficientul de variaţie al numărului daunelor, n

n

D
V

n
= , 

coeficientul de variaţie al daunei totale este: 
2 2

2
2 2

X nY nX X
Y n

nD D XD DD VV V
n nY X n X n

⋅ + ⋅
= = = + = +

⋅ ⋅
. 

Presupunând că n urmează repartiţia evenimentelor rare (adică repartiţia Poisson, 

notăm n ~ Poisson (λ )), rezultă ( )n M n= = λ , ( )2
nD D n= = λ , 1n

n

D n
V

n n n
= = =  şi 

2 2 2
2 1 1X X X

Y n
V V VV V

N qn n
+ +

= + = =
⋅

, unde q este frecvenţa daunei şi N este numărul poliţelor 

(sau al echipamentelor cuprinse într-o poliţă generală). VX, coeficientul variaţiei daunei 
individuale pentru riscul de defectare este determinat prin identificarea sa cu coeficientul 
variaţiei duratei de reparare (notat cu Vt), deci VX = Vt, iar coeficientul variaţiei daunei totale 
pentru riscul de defectare este: 

( ) ( )2 2

dec d

Y
Y V

D n S D nD
V V

n nY S
⋅

= = = =
⋅

. 

În ipoteza că n ~ Poisson, atunci 1
dV

n
V

n n
= = , unde n este numărul defectelor, iar 

n  este numărul mediu de defecte. La stabilirea cotei tarifare, asigurătorul foloseşte atât 
indicele mediu de despăgubire, cât şi tendinţa indicelui de despăgubire. Indicele de 
despăgubire I q d= ⋅ , unde q este frecvenţa daunelor, iar d  este gradul mediu de despăgubire. 
Când se dispune de înregistrări ale indicelui de despăgubire (anuale, trimestriale etc.) notând Ij 
indicele de despăgubire din perioada j şi k numărul perioadelor de timp, definim indicele 
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mediu de despăgubire: 
1

1 k

j
j

I I
k =

= ⋅∑ . Acesta va fi egal cu tariful de risc (sau cota tarifară a 

primei de risc), deci rT I= . Marja de risc se va calcula cu ajutorul coeficientului variaţiei 
indicelui de despăgubire (notat cu VI). Tariful pentru marja de risc va fi , 2mr k IT t I Vα −= ⋅ ⋅ , 
unde tα, k − 2 este cuantila repartiţiei Student cu k − 2 grade de libertate şi pentru nivelul de 

semnificaţie α, iar I
IV

I
σ

= , ( )2

1

1
1

k

I j
j

I I
k =

σ = ⋅ −
− ∑ . 

 Dacă dinamica indicelui de despăgubire are o tendinţă ascendentă sau descendentă, 
atunci tariful calculat pe baza indicelui mediu de despăgubire va include erori sistematice în 
estimarea de perspectivă a primelor de asigurare. Astfel, o prognoză mai bună se obţine 
utilizând metodele de extrapolare a tendinţei indicelui de despăgubire. Pentru aceasta, vom 
folosi o ajustare liniară jjI a b t= + ⋅% , unde jI%  sunt valorile ajustate ale indicelui de 
despăgubire, tj este variabila timp, a şi b sunt parametrii trendului liniar şi vor fi obţinuţi prin 
metoda celor mai mici pătrate. Aşadar, se rezolvă problema: 

 ( )2

, 1
min

k

j ja b j
a b t I

=

+ ⋅ −∑ . 

Pentru simplificare, timpii se centrează, adică 
1

0
k

j
j

t
=

=∑ . 

 Rezultă %
1

1 k
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a I
k =

= ⋅∑ , 
2 1

1

1 k

j jk
j

j
j

b t I
t =

=
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∑

% , iar indicele de despăgubire ajustat liniar cu 

timpul este %
jjI a b t= + ⋅% % . Pentru determinarea tarifului în cazul marjei de risc, se calculează 

abaterea medie pătratică a seriei empirice de date faţă de valorile ajustate ale indicelui de 

despăgubire, adică ( )2
*

1

1
1

k

I j j
j

I I
k =

σ = ⋅ −
− ∑ % . Astfel, tariful marjei de risc este 

*
, 2rm k IT tα −= ⋅σ . Prima de risc unitară (tariful de risc) este r jT I= % , unde j este indicele 

perioadei vizate de prognoză. Cota tarifară netă este: Tn = Tr + Trm. 
 
3. Exemplu de calcul 
 
Pentru acest exemplu mai întâi reluăm câteva elemente dintr-un exemplu de calcul 

prezentat în raportul anterior, pentru a reîmprospăta unele noţiuni şi notaţii. Se consideră că 
s-a efectuat o analiză pe un an calendaristic, pe o populaţie de 90 de hidrogeneratoare care au 
funcţionat în anul respectiv, în medie  4.310 ore/an  fiecare şi s-au produs 380 de incidente 
consemnate ca atare. 

Considerând un număr de NDH = 312 defecte posibile la un hidrogenerator (conform 
catalogului evenimentelor posibile), rezultă o probabilitate de defectare de 0,029 pe 
hidrogenerator  

47,0
8760
4310Techiv == , 029,0

90312
380

47,0
1PT =

∗
= , L = 0,029 × 836 = 24 

Cu această valoare pentru L se obţin valorile cantitative pentru  nivelurile de stare ale 
hidrogeneratoarelor pentru  perioada analizată. În continuare se analizează fiecare 
hidrogenerator în parte. De exemplu pentru hidrogeneratorul nr.72  s-a obţinut  următoarea 
situaţie: 

- 24 defecte  cu un total de 44 puncte; 
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- 24 lucrări de mentenanţă  cu un total de 32 puncte; 
- 14  teste cu un total de 14 puncte; 
- caracteristicile F&C – 20 puncte. 
Hidrogeneratorul a totalizat  110 puncte şi a fost încadrat la categoria 5  stare 

nesatisfăcătoare. 
Pentru confirmarea deciziei privind starea hidrogeneratorului sunt necesare efectuarea 

unor teste şi calculul probabilităţilor condiţionate privind starea acestuia. Calculul se face pe 
baza formulei Bayes. Se fac minimum două teste independente unul faţă de celălalt, dar cu 
rezultate privind starea izolaţiei (de exemplu). În acest scop se definesc următoarele 
evenimente: 

N =  hidrogeneratorul este într-o stare nesatisfăcătoare;     
S =  hidrogeneratorul este într-o stare satisfăcătoare;     
B =  hidrogeneratorul este într-o stare  foarte bună;    
+ = testele dau un rezultat pozitiv (în concordanţă cu starea HG); 
- =  testele dau un rezultat negativ (în opoziţie cu starea HG). 

Pe baza analizei  se poate considera că 20% din populaţia de hidrogeneratoare are 
izolaţia statornică într-o stare nesatisfăcătoare, 50 % într-o stare satisfăcătoare şi la 30 %  
într-o stare foarte bună şi că acestea ar putea reprezenta probabilităţile acestor stări: 

P(N) = 0,20, P(S) = 0,50, P(B) = 0,30. 
Pe baza statisticilor şi pe baza experienţei privind concordanţa rezultatelor testelor cu 

starea hidrogeneratorului, se poate estima că încercarea 1 dă următoarele rezultate în cele trei 
posibilităţi: 

- un rezultat pozitiv în  90% din cazuri atunci când este efectuată la un hidrogenerator 
într-o stare nesatisfăcătoare (respectiv confirmă starea nesatisfăcătoare a izolaţiei)  

- un rezultat pozitiv în 60% din cazuri atunci când este efectuată la un hidrogenerator 
într-o stare satisfăcătoare  (respectiv confirmă starea satisfăcătoare  a izolaţiei) 

- un rezultat negativ în 10% din cazuri, atunci când este efectuată la un hidrogenerator 
într-o stare foarte bună (respectiv infirmă  starea foarte bună a izolaţiei) – adică 10% fals 
pozitiv. 

Deci probabilităţile rezultatelor testului 1 condiţionate de starea hirogeneratorului vor 
fi în acest caz: P(+1|N) = 0,90, P(+1|S) = 0,60, P(+1|B) = 0,10 

(P(+|N)  este probabilitatea unui rezultat de testare presupunând că hidrogeneratorul 
este într-o stare foarte nesatisfăcătoare). 

Se calculează cu formulele lui Bayes P(S|+), adică probabilitatea ca hidrogeneratorul 
să fie într-o stare nesatisfăcătoare,  deoarece rezultatul de testare este pozitiv: 

 

)B(P)B1(P)S(P)S1(P)S(P)N1(P

)N(P)N1(P
)1N(P

+++++

+
=+  

Dacă se introduc valori numerice pentru probabilităţile din formulă  se obţine: 

35,0
30,010,050,060,020,090,0

20,090,0)1( =
∗+×+×

×
=+NP  

 

59,0
30,010,050,060,020,090,0

50,060,0)1( =
×+×+×

×
=+SP  

 

06,0
30,010,050.060,020,090,0

30,010,0)1( =
×+×+×

×
=+BP  

 
Prin urmare, probabilitatea ca izolaţia hidrogeneratorului să fie într-o stare 

nesatisfăcătoare, având în vedere că rezultatul testului 1 a fost pozitiv, este de 0,35. 
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Se efectuează un al doilea test independent de primul. Trebuie ca ambele teste să fie 
pozitive, adică să confirme starea hidrogeneratorului.  

Se utilizează probabilitatea condiţionată P(N⏐+ 1 ∩ +2), adică probabilitatea ca un 
hidrogenerator să fie cu adevărat într-o stare nesatisfăcătoare  având în vedere că ambele 
rezultate ale testelor sunt pozitive. 

În continuare în locul probabilităţilor de stare  P(N), P(S) şi P(B), considerate pe baza 
statisticilor, se vor utiliza acum probabilităţile calculate cu formula Bayes:  P(N|+1), P(S|+1) 
şi P(B|+1) condiţionate de rezultatul primului test. 

Pentru probabilităţile pentru testul 2 condiţionate de testul 1 şi starea 
hidrogeneratorului, se obţine:  

P(+2|N∩+1)=P(2|N)=P(+|N)=0.90,  P(+2|S∩+1)=P(2|S)=P(+|S)=0.60 

P(+2|B∩+1)=P(2|B)=P(+|B)=0.10 
Utilizând din nou formulele lui Bayes se obţine: 
 

47,0
06,010,059,060,035,090,0

35,090,0)21( =
×+×+×

×
=+∩+NP  

 

52,0
06,010,059,060,035,090,0

59,060,0)21( =
×+×+×

×
=+∩+SP  

 

01,0
06,010,059,060,035,090,0

06,010,0)21( =
×+×+×

×
=+∩+BP  

 
Astfel, după două teste probabilităţile s-au îmbunătăţit şi decizia privind starea 

hidrogeneratorului devine mai precisă. În concluzie, starea hidrogeneratorului nr. 72 analizat şi 
testat  este nesatisfăcătoare cu o probabilitate de 47 %.  

 Ca în exemplul prezentat anterior, vom considera că au fost înregistrate şi costurile de 
reparaţie necesitate pe cele cinci categorii de defecte (minore, medii, grave, foarte grave şi 
deosebit de grave) şi că a fost calculată probabilitatea de defectare pe fiecare categorie de 
defecte: 

1
0, 2TP = , 

2
0,18TP = , 

3
0,1TP = , 

4
0,05TP =  şi 

5
0,029TP = . În funcţie de durata 

medie de viaţă a unui hidrogenerator convenim că probabilitatea de înlocuire a sa este 0,015, 
deci 0,015inlP = . De asemenea, pentru a uşura calculele ţinând cont de multitudinea de valori 
posibile, convenim să exprimăm costurile de reparare prin procente din valoarea 
hidrogeneratorului stabilită la un moment iniţial, deci din 0

HGV . Astfel, costul la categoria j 

este 0
,ir j j HG HGC pr N V= ⋅ ⋅ , unde HGN  este numărul de hidrogeneratoare analizate. Din 

analiza întreprinsă avem 1 0,002pr = , 2 0,0035pr = , 3 0,015pr = , 4 0,06pr =  şi 5 0,15pr = . 
Vom obţine un cost mediu pentru reparare/întreţinere pe hidrogenerator 

5
0

1

1
j

ir j HG HG T
jHG

C pr N V P
N =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =∑  

( )0 0,2 0,002 0,18 0,0035 0,1 0,01 0,05 0,06 0,029 0,15HGV ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = 00,00938 HGV⋅ . 
După cum este stabilit statistic marja de eroare a acestui estimator la un nivel de semnificaţie 
α  (probabilitate de încredere 1 α− ) este dată de produsul dintre coeficientul de variaţie al 

estimatorului (raportul dintre abaterea standard şi estimaţie) şi cuantila de ordin 1
2
α

−  a 
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repartiţiei normale de medie 0 şi dispersie 1 (normala standard). În cazul nostru, dispersia 

estimatorului este ( ) ( )
5 2 22 2 0

1
jir

irj T HGC
j

pr P V Cσ
=

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ − =⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  

( ) ( )22 2 2 2 2 2 00,002 0,2 0,0035 0,18 0,01 0,1 0,06 0,05 0,15 0,029 0,00938 HGV⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ =

( )200,0007575 HGV⋅ , deci abaterea standard este 2 00,0275
ir ir HGC C Vσ σ= = ⋅  şi coeficientul de 

variaţie 
0

0
0,0275 2,932

0,00938
ir

ir

C HG
C

ir HG

Vcv
C V

σ ⋅
= = =

⋅
. Pentru 0,05α =  avem cuantila 0,975 1,96z = , 

rezultă marja de eroare de 0,975 2,932 1,96 5,7467
irCcv z⋅ = ⋅ = %. Îmbunătăţim estimaţia asupra 

costului mediu, obţinem ( )* 0 01 0,057467 0,00938 0,0099ir HG HGC V V= + ⋅ ⋅ = ⋅  şi costul mediu 
total cu despăgubirile pentru daunele la hidrogenerator care au antrenat cheltuieli de reparare/ 

înlocuire ( )
,

* 0
des HG

ir inl HGC C P V
α

= + ⋅ = 0 00,0099 0,015HG HGV V⋅ + ⋅ 00,0249 HGV= ⋅ . De exemplu 

pentru 0 6 MHGV = $ se obţine ( )
,

149400
des HG

C
α

= $/an . Acest cost aşteptat cuplat cu tarifele 

(primele) utilizate/agreate de asigurător şi cu suma vizată de solicitantul asigurării este baza 
pe care se definitivează suma ce reprezintă valoarea de asigurare pentru hidrogenerator. 

 
4. Concluzii 
 
Pentru a fi cât mai adecvat, modelul matematic de stabilire a valorii de asigurare 

trebuie să ţină cont de analize centralizate pe baza preluărilor de date din hidrocentrale, astfel 
încât să se plieze cât mai mult pe realităţile din teren. Pentru valorile de asigurare luate în 
discuţie la propunerea asiguratului, asigurătorul îşi selectează indicii care îi dau modelele de 
fundamentare a primei de asigurare care minimizează probabilitatea de ruinare, adică a 
probabilităţii ca valoarea despăgubirilor să depăşească suma primelor încasate. 

Estimatorul nostru este gândit ca o combinaţie a celor două mari costuri: costul mediu 
de reparare şi cel de înlocuire a hidrogeneratorului. Datorită lipsei de date statistice pe piaţa 
românească pentru astfel de asigurări, am vizat fundamentarea valorilor pentru asigurare pe 
costurile aşteptate de asigurător, aici fiind implicate date mai uşor de colectat sau evaluat de 
către un specialist în domeniul hidrogeneratoarelor. 
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Rezumat. În această lucrare, ne-am propus realizarea unei grupări a fondurilor 
facultative de pensii din România pe grade de risc cu ajutorul analizei cluster. Politica 
investiţională a fondurilor facultative de pensii este influenţată de o diversitate de factori: 
profilul de risc al contribuabililor, conjunctura pieţei de capital, numărul concurenţilor. 
Rezultatele obţinute demonstrează că fondurile facultative de pensii ţin cont în selecţia şi 
optimizarea periodică a portofoliului financiar de nivelul de risc acceptat de contribuabili, 
fapt reflectat în existenţa a două clustere pe piaţa fondurilor de pensii facultative din 
România. 

 
Cuvinte-cheie: analiza cluster; pensii facultative; politica investiţională. 
 
Coduri JEL: J32, G32. 
Cod REL: 16G. 
 
 
1. Introducere 

 
Reforma pensiilor a devenit o parte importantă a politicii publice din întreaga lume şi 

România nu face excepţie. Începând din anul 2007, în România sistemul de pensii este de tip 
multipilon, cu trei piloni. Pe lângă componenta obligatorie (primul pilon), de tip pay-as-you-
go, bazată pe solidaritatea între generaţii, au intrat in funcţiune şi celelalte două componente, 
Pilonul II (pensii private obligatorii) şi Pilonul III (pensii private facultative). 

Redistribuirea contribuţiilor populaţiei active în favoarea populaţiei inactive 
(pensionarii) reprezintă cea mai importantă caracteristică a sistemul public de pensii, în 
contrast cu pilonii II şi III unde resursele atrase din contribuţii nu sunt redistribuite. 

Aceste contribuţii sunt depuse în conturi individuale, iar managerii fondurilor de pensii 
le investesc în instrumente financiare specifice. Beneficiul acumulat de la un astfel de plan 
este datorat contribuţiilor din contul individual şi câştigurilor din investiţii, minus orice 
pierderi şi taxe. La pensionare, contul participantului este utilizat pentru a oferi beneficii de 
pensionare. 

Investiţiile fondurilor de pensii sunt strict reglementate, legislaţia românească impune 
anumite limite pentru diferite clase de active, în scopul asigurării siguranţei, calităţii, 
lichidităţii şi profitabilităţii investiţiilor. Fondurile de pensii facultative pot investi: 

 până la 20% din activele lor în conturi bancare şi instrumente ale pieţei monetare; 
 până la 10% obligaţiuni în municipale emise de alte state, cu două sublimite de până 

la 10% pentru SUA, Canada, Japonia şi 5% pentru alte state; 
 până la 70% în titluri de stat emise de către România, un stat al UE sau al Spaţiului 

Economic European (SEE), cu o sublimită de 50% pentru titluri cu scadenţe <1 an; 
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 până la 30% în obligaţiuni municipale emise de către România, un stat UE sau un 
stat SEE;  

 până la 50% în acţiuni listate pe pieţele bursiere din România, un stat UE sau SEE, 
cu sublimitele următoare: 35% pentru acţiunile româneşti, 35% pentru statele UE sau SEE; 

 până la 30% în obligaţiuni corporative emise de către companii din România, UE 
sau SEE companii;  

  până la 15% în titluri de stat emise de alte state, cu sublimite de până la 15% în 
SUA, Canada, Japonia şi 5% în alte state; 

 până la 10% în obligaţiuni municipale emise de alte state, cu sublimite de până la 
10% în SUA, Canada, Japonia şi 5% în alte state; 

 până la 5% în obligaţiuni străine listate; 
 până la 5% în fonduri mutuale de investiţii în România sau în alte ţări;  
 până la 5% în private equity (nu includ fondurile de acţiuni); 
 până la 15% în obligaţiuni străine emise de Banca Mondială, BERD, BEI;  
 până la 5% în mărfuri şi instrumente derivate pe mărfuri: ţiţei şi derivate, bumbac, 

cafea, grâu, Cu, Al, Zn, metale preţioase, tranzacţionate pe pieţele reglementate din SUA sau UE;  
În acest context, decizia de alocare a activelor devine esenţială în procesul investiţional, 

având un impact asupra cuantumului viitor al pensiilor private. 
Alocarea activelor constă în selecţia portofoliului din numeroase clase de instrumente 

investiţionale. Potrivit Swensen (2005), construirea unui portofoliu de active financiare implică o 
combinaţie între ştiinţă şi artă. Ştiinţa vizează aplicarea principiilor primare investiţionale pentru a 
rezolva problema combinării claselor de active într-un mod eficient, rentabil. Arta se referă la 
provocarea de a combina particularităţile individuale în cadrul procesului de alocare a activelor. 

Iikiw (2004) menţionează că procesul de alocare a activelor este principalul responsabil 
pentru performanţa investiţională pe termen lung a oricărui fond de pensii. Autorul susţine că 
alocarea activelor se concentrează pe identificarea matematică a portofoliilor optime alcătuite din 
clase de active naţionale şi străine. Autorul susţine că aceste portofolii au la bază anumite ipoteze, 
în vederea îndeplinirii cât mai bune a obiectivelor specifice de risc/randament. Aceste portofolii 
sunt „no-brainers”, deoarece nu includ costuri suplimentare (Iikiw, 2004, p. 220). 

Performanţa fondurilor de pensii este, de obicei, măsurată, mai degrabă, în termeni de 
profit, decât de risc. Riscurile sunt luate în considerare, în special în timpul crizelor bursiere, 
atunci când pierderile înregistrate de portofoliul de instrumente financiare al fondului ar putea 
duce la deprecieri ale contribuţiilor acumulate. 

Unele studii (de exemplu, Ryan şi Fabozzi 2003) arată că după anul 2001 falimentele 
fondurilor de pensii din SUA şi-au avut rădăcinile mai degrabă în tehnicile de evaluare 
actuariale, decât în pierderile înregistrate de activele financiare, atunci când s-a estimat 
randamentul pe termen lung al acţiunilor. Potrivit Bader (2003) şi McClurken (2006), 
planurile de beneficii post-pensionare, care ţin de „primul pilon” al unui sistem de pensii, nu 
ar trebui să investească în instrumente financiare cu risc ridicat, deoarece acest lucru ar 
conduce la probleme legate de hazardul moral şi de evaluarea unui „risc inutil”. 

Mai recent, Otranto şi Trudda (2007) au susţinut ideea că este nevoie de o clasificare 
pe diferite grade de risc pentru fondurile de pensii. Ei propun o analiză cluster bazată pe 
volatilitatea GARCH a ratelor de rentabilitate. În Otranto şi Trudda (2008), este prezentată o 
altă metodologie pentru a face distincţia între două tipuri de risc pentru fondurile de pensii: un 
risc constant şi unul variabil în timp. Deşi metoda prevede o analiză de risc ex post 
satisfăcătoare, numărul mare de lag-uri necesare pentru a obţine estimări fiabile diminuează 
utilitatea aplicării practice în cazul în care este necesar un răspuns prompt. 

Alţi autori precum Bikker, Broaders şi Dreaw (2007) studiază impactul performanţei 
pieţei de acţiuni asupra politicii de investiţii a fondurilor de pensii olandeze şi indică faptul că 
politicile lor de investiţii sunt parţial determinate de performanţa ciclică a pieţei de acţiuni. În 
plus, ei subliniază că fondurile de pensii răspund asimetric la şocurile de pe piaţa acţiunilor: 
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restructurarea portofoliului este mult mai puternică după înregistrarea unor randamente 
negative ale acţiunilor.  

În acest context, în această lucrare ne propunem realizarea unei analize cluster a 
politicii investiţionale a fondurilor de pensii facultative din România. 

 
2. Metodologie de cercetare şi rezultate 
 
Analiza cluster a jucat mult timp un rol important într-o varietate largă de domenii: 

psihologie şi alte ştiinţe sociale, biologie, statistică, economie. Acest tip de analiză  împarte 
datele în grupuri (clustere), care sunt semnificative, convenabile sau ambele variante. Dacă 
scopul îl constituie identificarea grupurilor semnificative, atunci clusterele ar trebui să 
surprindă structura naturală a datelor.  

Există numeroase moduri în care grupurile pot fi formate, criteriul esenţial al tuturor 
procedurilor fiind încercarea de a maximiza diferenţa dintre clustere în raport cu variaţia din 
cadrul clusterelor. Procedura cluster de tip ierarhic este una dintre metodele cele mai simple şi 
poate fi de tip „aglomerativ” sau „diviziv”. 

 Gruparea tip „aglomerativ” începe, în fiecare caz, cu un cluster singular şi, în etape 
succesive, sunt unite grupuri similare. La finalizarea algoritmului  toţi sunt într-un grup mare, 
dar inutil. Gruparea tip „diviziv” începe printr-un singur cluster şi se încheie când toţi sunt în 
grupuri individuale.  

În gruparea „aglomerativă”, odată ce un cluster este format, acesta nu poate fi divizat; el 
poate fi doar combinat cu alte grupuri. Pentru a forma grupuri utilizând o analiză cluster ierar-
hică, trebuie stabilit un criteriu pentru determinarea similitudinii sau a distanţei dintre grupuri şi, 
de asemenea, un criteriu pentru a determina care sunt grupurile ce trebuie unite în etapele 
următoare. Gruparea „aglomerativă” ierarhică începe prin a considera fiecare caz ca fiind un 
cluster. În pasul următor, cele două elemente care au cea mai mică măsură a distanţei (sau cea 
mai mare valoare în cazul în care sunt utilizate asemănările) sunt unite într-un singur cluster. 

În al doilea pas, fie se adaugă la clusterul care conţine deja două elemente un al treilea 
element, fie alte două elemente sunt îmbinate într-un grup nou. La fiecare pas, elementele 
individuale sunt adăugate la grupurile existente, fie două cazuri sau două grupuri existente 
sunt combinate. 

Gruparea „aglomerativă” conţine cinci subgrupuri diferite, bazate pe modul în care 
grupurile sunt formate, şi anume: single-linkage, complete-linkage, average-linkage, 
centroid and Ward. 

 În cazul nostru, în tehnica cluster a fost utilizată metoda Ward, etapele fiind: 
 pentru fiecare cluster, s-a calculat media tuturor variabilelor. 
 pentru fiecare caz, se calculează pătratul distanţei euclidiene, iar acestea sunt 

însumate pentru toate cazurile.  
La fiecare pas, cele două clustere care fuzionează sunt cele care au ca rezultat cea mai 

mică creştere a sumei pătratelor distanţelor din interiorul clusterului. Altfel spus, această 
metodă combină acele obiecte sau grupuri care minimizează creşterea pentru o anumită 
măsură a eterogenităţii V.  

Pentru grupul  g măsura V se calculează după cum urmează: 

∑∑
= =
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unde: 
kjgx = o observaţie a variabilei j pentru obiectul k în clusterul g; 

jgx = media obiectelor pentru variabila j în clusterul g. 
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Atunci când se determină numărul de clustere, există un compromis între grupurile 
mai puţine şi cu mai puţină omogenitate în cadrul grupurilor versus un număr mai mare de 
clustere şi cu mai multă omogenitate în cadrul grupului. Din păcate, nu există nicio procedură 
standard de selecţie obiectivă a numărului de grupuri, cele mai utilizate statistici pentru 
abordarea acestei probleme fiind RMSSTD (root mean square standard deviation), semi-
parţial R2 (SPRS), R2 etc.  

RMSSTD reprezintă rădăcina pătrată a varianţei clusterului nou format. Creşteri mari 
ale valorii sugerează alăturarea a două grupuri destul de diferite indicând faptul că soluţia 
precedentă a fost mai adecvată. SPRS măsoară pierderea de omogenitate rezultată în urma 
combinării a două grupuri. O valoare mică implică faptul că două grupuri omogene sunt unite.  

Coeficientul R2 evaluează măsura în care grupurile sunt diferite unele faţă de altele, 
luând valori care variază de la zero (nici o diferenţă între clustere) la unu (diferenţa maximă 
între clustere). Aceştia sunt doar câţiva dintre parametrii statistici utilizaţi pentru determinarea 
numărului de clustere.  

În această lucrare, datele utilizate au fost puse la dispoziţie de către Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi conţin informaţii trimestriale cu privire la 
investiţiile făcute de fondurile facultative de pensii, pentru perioada  septembrie 2007 - 
septembrie 2010.  

Datele analizate sunt: suma de bani investită; ponderea investiţiilor pe categorii de 
active: depozite bancare, titluri de stat, obligaţiuni municipale, obligaţiuni corporative, 
obligaţiuni străine, acţiuni, unităţi de fond ale organismelor de plasament colectiv şi sumele în 
curs de decontare la finele perioadei analizate.  

Fondurile de pensii facultative care au fost luate în considerare au fost cele şase care 
şi-au început activitatea în septembrie 2007, şi anume AZT Moderato, AZT Vivace, BCR 
Prudent, ING Clasic, ING Optim, Pensia Mea.  

Analizând dinamica  investiţiilor realizate de aceste fonduri s-au identificat clusterele 
pentru fiecare moment considerat relevant pentru procesul investiţional.  

Momentele investiţionale relevante care s-au analizat au fost: 
 Finalul primei luni în care s-au realizat investiţiile – 30 septembrie 2007 

Dendrograma obţinută este prezentată în Figura 1: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 1. Dendogramă la 30 septembrie 2007 
 
În această perioadă s-au identificat două grupuri, cel mai mare salt din RMSSTD, în 

valoare absolută, fiind 0.0623. Pe de o parte, există un grup format din AZT Vivace şi, pe de 
altă parte, există un grup format din alte cinci fonduri de pensii facultative, distincţia fiind 
făcută în întregime pe baza deciziilor privind investiţiile realizate de aceste fonduri. 
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 Sfârşitul primului semestru al anului 2008  
Efectuarea aceleiaşi analize a dus la obţinerea următoarelor rezultate (a se vedea Figura 2): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Dendogramă la 30 iunie 2008 
 

Nu este greu de observat că au existat modificări în componenţa clusterelor. Calculul 
analitic al diferenţelor înregistrate de valorile RMSSTD şi SPRS şi, de asemenea, 
reprezentarea grafică a acestor parametri statistici şi a numărului de clustere sunt dovada că 
fondurile de pensii au făcut modificări în structura investiţiile lor. Prin urmare, există două 
grupuri noi, unul care conţine AZT Moderato, Pensia Mea şi AZT Vivace şi celălalt care 
conţine BCR Prudent, ING Clasic şi ING Optim. Această situaţie s-a înregistrat deoarece 
fondurile facultative au selectat portofolii care corespund unui grad de risc scăzut şi, respectiv, 
moderat. 

 Sfârşitul primului  trimestru al anului 2009 
Aplicând aceeaşi metodă reiese o nouă clasificare a fondurilor de pensii, după cum se 

poate observa în Figura 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Dendograma la 31 martie 2009 
 
Din analiza rezultatelor obţinute se observă că există tot două grupuri, dar cu o 

structură modificată: unul conţinând BCR Prudent şi unul conţinând celelalte cinci fonduri de 
pensii facultative. Schimbarea maximă în RMSSTD este 0.2211 şi apare atunci când ar exista 
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posibilitatea de a avea trei clustere, evidenţiind, prin urmare, că există doar două clustere 
semnificative. Rezultatul este susţinut de reprezentarea grafică a parametrilor statistici şi a 
numărului de clustere. 

 Sfârşitul anului 2009 
În acest moment analizat, nu se observă modificări în numărul de clustere, doar o repo-

ziţionare în cadrul acestora a fondurilor datorită modificării politicii investiţionale (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Dendogramă la 31 decembrie 2009 
 
Datorită unei schimbări maxime, în valori absolute, a RMSSTD de 0.0598, fondul 

BCR Prudent formează un singur cluster, iar celelalte cinci fonduri de pensii formează un alt 
cluster distinct. Dacă se compară această situaţie cu perioada precedentă, se poate observa că 
fondurile administrate de ING nu şi-au schimbat politica investiţională. În cazul fondului AZT 
Vivace, s-a realizat o restructurare a portofoliului de investiţii, faţă de sfârşitul lunii martie, 
moment în care acest fond de pensii avea o strategie de investiţii similară cu AZT Moderato. 

 Sfârşitul trimestrului trei al anului 2010 
Septembrie 2010 este sfârşitul perioadei pentru care sunt disponibile date. Am realizat 

o dublă analiză: a celor şase fonduri de pensii facultative care au fost evaluate de la începutul 
perioadei, dar şi a tuturor celor treisprezece fonduri care există pe piaţa fondurilor facultative 
de pensii la acest moment.  

Dacă analizăm primele şase fonduri de pensii, concluziile sunt oarecum similare cu 
cele din perioada precedentă, adică există acelaşi număr de clustere (două grupuri diferite), 
dar există o schimbare în componenţa acestor clustere. Reprezentările grafice ale RMSSTD şi  
SPRS alături de numărul de clustere, împreună cu calculul analitic demonstrează această 
situaţie (Figura 5). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Dendogramă la 30 septembrie 2010 
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În prezent (septembrie 2010) sunt autorizate şi funcţionează treisprezece fonduri de 
pensii facultative, şi anume: AZT Moderato, AZT Vivace, BCR Prudent, BRD Medio, BRD 
Primo, Concordia moderat, Eureko Confort, ING Clasic, ING Optim, OTP Strateg, Pensia 
Mea, Acumulare, Stabil, Raiffeisen.  

Dacă realizăm o analiză la nivelul pieţei, atunci se observă menţinerea numărului de 
două clustere, structura acestora fiind diferită (conform dendogramei din  Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Dendogramă la 30 septembrie 2010 
 
Rezultatele obţinute pentru RMSSTD sunt de 0.0623, respectiv SPRS de 0.215. În această 

situaţie se menţine numărul clusterelor formate în perioadele anterioare, atunci când au fost 
analizate numai cele şase fonduri, iar fondul BCR Prudent rămâne într-un grup diferit de 
celelalte cinci fonduri. 
 

3. Concluzii 
 

Politica investiţională  a fondurilor facultative de pensii este esenţială în obţinerea unor 
performanţe superioare şi poziţionarea acestora faţă de concurenţi. Durata investiţiilor, 
obiectivul propus, tipologia contribuabililor au un impact asupra structurii portofoliilor 
selectate şi asupra nivelului de risc acceptat. De asemenea, turbulenţele înregistrate pe pieţele 
financiare internaţionale au fost un determinant important al politicii investiţionale actuale a 
fondurilor de pensii facultative.  

În acest context, ne-am propus realizarea unei grupări a fondurilor facultative de pensii 
din România pe grade de risc cu ajutorul analizei cluster. Pentru acurateţea rezultatelor s-au 
analizat cele şase fonduri care au funcţionat din septembrie 2007 şi până în prezent. Analiza 
cluster a evidenţiat că există în principal două grupuri diferite de fonduri care se adresează 
contribuabililor riscofobi şi, respectiv, riscofili. 

Trebuie să menţionăm că analiza efectuată are anumite limite datorită faptului că s-a 
realizat pentru o perioadă scurtă de timp de numai trei ani (perioada de timp de când pilonul 3 
a devenit activ), comparativ cu orizontul lung pe care îl au în vedere fondurile în cadrul 
politicii investiţionale.  

În concluzie, rezultatele obţinute demonstrează că fondurile facultative de pensii ţin 
cont în selecţia şi optimizarea periodică a portofoliului financiar de profilul de risc al 
contribuabililor, fapt reflectat în existenţa a două clustere pe piaţa fondurilor de pensii 
facultative din România. 
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Rezumat. Comportamentul incert al fenomenelor meteorologice extreme este critic 
pentru domeniul asigurărilor din cauza efectelor de natură financiară pe care le antrenează. 
În acest context, efectele schimbărilor climatice asupra frecvenţei şi durităţii dezastrelor 
naturale sunt informaţii vitale pentru o restructurare a portofoliului de produse de asigurare. 
Crearea unor produse sau scheme noi de asigurare care vizează protecţia împotriva 
riscurilor generate de schimbările climatice constituie un deziderat al companiilor de 
asigurare. Prin intermediul inovaţiei financiare din domeniul asigurărilor s-a permis 
asiguraţilor să-şi gestioneze mai bine riscurile într-un mediu mai volatil. 
 

Cuvinte-cheie: schimbări climatice; catastrofe naturale; scheme de asigurare; reguli 
prudenţiale. 

 
Cod JEL: G22. 
Cod REL: 11C. 

 
 

1. Introducere 
 

În ultimii ani, s-a observat că la nivel global clima suferă o schimbare de proporţii. 
Această schimbare influenţează fenomenele meteorologice (uragane, vânturi puternice, ploi 
torenţiale urmate de inundaţii, grindine, secete prelungite  etc.), intensificându-le latura 
distructivă, cu consecinţe grave asupra mediului, asupra sistemului economic şi social. 
Fenomenele meteorologice devin aşadar „pericole” pentru om, care trebuie să îşi ia anumite 
măsuri de prevenţie împotriva lor. Două din măsurile cele mai importante care trebuie luate 
sunt atenuarea şi adaptarea la aceste schimbări climatice, modul ideal de a aplica aceste 
măsuri fiind combinarea lor. 

Dezvoltarea societăţii a însemnat o continuă strădanie a omului în găsirea celor mai 
bune forme de protecţie. Deşi oamenii au obţinut succese importante în lupta cu forţele naturii 
ei sunt încă neputincioşi în faţa unor calamităţi naturale (fenomene extreme). Împotriva 
acestor fenomene ştiinţa nu a găsit încă mijloacele tehnice suficiente de luptă, implicaţiile 
financiare fiind deosebite. În această situaţie, o soluţie viabilă o reprezintă ASIGURAREA.   

În contextul de mai sus, în lucrare ne propunem să analizăm impactul schimbărilor 
climatice asupra domeniului asigurărilor, evidenţiind necesitatea mixului de măsuri de 
protecţie împotriva unor dezastre naturale din categoria celor menţionate. 

 
2. Evidenţe empirice 

 
Unul din primele studii publicate în care se propune asigurarea costurilor pagubelor 

produse de schimbările climatice aparţine lui Chichilnisky şi Heal (1993). Autorii 
caracterizează riscul schimbărilor climatice ca fiind slab înţeles, endogen, colectiv şi ireversibil, 
aceste caracteristici făcând dificilă asigurarea comercială a schimbărilor climatice. 
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Modul optim de a face faţă riscului este adesea un amestec de atenuare a daunelor, de 
asigurare şi acceptare a pierderilor (Pate-Cornell, 1996a, Pate-Cornell, 1996b). 

Studiile privind impactul economic al schimbărilor climatice sugerează că mai degrabă 
tranziţia, decât situaţia schimbată, este cea care induce costuri. Adaptarea diminuează costurile 
în mod dramatic, mai ales pe termen lung. Totuşi, adaptarea implementată cu succes durează, 
astfel că, în general, impactul este unul recurent, dar în scădere. Dacă întreg capitalul este 
înlocuit şi toate practicile şi instituţiile revizuite, impactul schimbărilor climatice poate fi nul 
(Toi, 1996b). 

Una din primele analize detaliate asupra efectelor economice ale controlului emisiilor 
de gaze cu efect de seră este Buying Greenhouse Insurance, de Manne şi Richels (1992). Pe baza 
unor exemple foarte stilizate, elaborate cu ajutorul modelului Global2100, Manne şi Richels 
susţin faptul că, date fiind incertitudinile pronunţate, este raţional din punct de vedere 
economic să se reducă acest risc (Parry, 1993).  

Asigurarea comercială a hazardelor naturale se rezumă în general la ciclonuri tropicale 
şi furtuni extratropicale (de notat faptul că la tropice gradul de acoperire a pagubelor este mai 
scăzut decât în cazul latitudinilor superioare), în vreme ce inundaţiile produse de râuri sunt 
asigurate în mod specific sau deloc, printr-o formă de sprijin guvernamental (Albala-Bertrand, 
1993, Toi, 1996a). 

În ultimii ani, Greenpeace (Greenpeace, 1994, Leggett, 1993a, Leggett, 1993b) a tras un 
semnal de alarmă cu privire la proliferarea pagubelor şi cererilor de despăgubire generate de 
hazardul natural, care reprezintă, dacă nu un prim semn de schimbare climatică, cel puţin un 
avertisment cu privire la un viitor mai torid (cf. Berz, 1987, Conrad, 1991, Dlugolecki, 1992). 

 
3. Efectul schimbării climatice asupra frecvenţei şi durităţii dezastrelor naturale 

 
Comportamentul viitor al fenomenelor meteorologice extreme este critic pentru dome-

niul asigurărilor, datorită efectelor de natură financiară pe care le antrenează producerea acestor 
riscuri. În acest context, efectele schimbărilor climatice asupra frecvenţei şi durităţii dezastrelor 
naturale sunt informaţii vitale pentru o restructuare a portofoliului de produse de asigurare. 

Numărul mediu anual al dezastrelor naturale majore din întreaga lume a crescut 
semnificativ de la 1,5 în anii 1950 până la 3,7 în ultimul deceniu. În paralel cu creşterea 
frecvenţei acestor catastrofe naturale, impactul economic global al acestora a crescut, de 
asemenea, semnificativ. 

De exemplu, între anii 1980 şi 2008 evenimentele cauzate de dezastrele naturale 
extreme au produs pagube de 322 miliarde de euro (84%) din totalul de 386 miliarde de euro 
generat de catastrofele naturale în Europa (Tabelul1). 

 

Tabelul 1 
Cele mai costisitoare catastrofe meteorologice din Europa – perioada 1980-2009 

 

Data Evenimentul Zone afectate Pierderi 
asigurate 

Total 
(mil. 

Euro)* 
Decese 

26.12.1999 Furtună de 
zăpadă (Lothar) 

Austria, Belgia, Franţa, Germania, 
Elveţia 5900 11500 110 

18-20.01. 2007 Furtună de 
zăpadă (Kyrill) 

Austria, Belgia, Belarus, Cehia, 
Danemarca, Franţa, Germania, 
Olanda, Polonia, Slovenia, Elveţia, 
Marea Britanie, Ucraina 

4500 7800 49 

25-26.01.1990 Furtună de 
zăpadă (Daria) 

Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, 
Germania, Irlanda, Luxemburg, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Marea 
Britanie, Suedia 

4400 5900 94 

12-20.08.2002 Inundaţii, furtuni 
severe 

Austria, Cehia, Germania, Ungaria, 
Italia, Moldova, Slovacia, Elveţia 3500 16800 39 
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Data Evenimentul Zone afectate Pierderi 
asigurate 

Total 
(mil. 

Euro)* 
Decese 

15-16.10.1987 Furtună de 
zăpadă (87J) Franţa, Norvegia, Spania, Anglia 2750 3500 18 

27-28.12.1999 Furtună de 
zăpadă (Martin) Franţa, Spania, Elveţia 2500 4100 30 

3-4.12.1999 Furtună de 
zăpadă (Anatol) 

Danemarca, Germania, Letonia, 
Lituania, Polonia, Rusia, Suedia, 
Anglia 

2400 3000 20 

25-30.06.2007 Inundaţii, furtuni 
severe Marea Britanie 2200 3000 4 

20-23.07.2007 Inundaţii Marea Britanie 2200 3000 1 

7-9.01.2005 Furtună de 
zăpadă (Erwin) 

Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, 
Norvegia, Rusia, Suedia 

2000 4500 18 

* Valorile originale, neajustate în funcţie de indicele inflaţiei  
 Sursa: Munich Re, Geo Risks Research, NatCatService, octombrie 2009. 

 
Pretutindeni în lume, 86% din totalul catastrofelor naturale între 1980 şi 2008 au fost 

cauzate de evenimente precum: furtuni cu vânt (vijelii), furtuni cu grindină, inundaţii şi 
temperaturi foarte ridicate (Figura1). În aceeaşi perioadă, procentul se ridică la 90% în cazul 
Europei (Figura 2).  

 
Pierderi din evenimente:18.000   Decese: 1.700.000 

  
 

Pierderi totale: 1.768 mld. euro                   Pierderi asigurate: 428 mld. euro 
 

  
 

 Evenimente geofizice (cutremur, tsunami, erupţii vulcanice) 
 Evenimente meteorologice(furtuni) 
 Evenimente hidrologice(inundaţii, alunecări de teren) 
 Alte evenimente naturale(temperaturi foarte ridicate, secetă,incendii forestiere) 

Sursa: Munich Re, Munich Re, Geo Risks Research, NatCatService, Mai 2009. 
 

Figura 1. Catastrofe naturale mondiale – 1980-2008 
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Pierderi din evenimente: 3.800               Decese: 91.000 

 

  
Pierderi totale: 390 mld. euro                   Pierderi asigurate: 111 mld. euro 

 

               
 Evenimente geofizice (cutremur, tsunami, erupţii vulcanice) 
 Evenimente meteorologice(furtuni) 
 Evenimente hidrologice(inundaţii, alunecări de teren) 
 Alte evenimente naturale(temperaturi foarte ridicate, secetă,incendii forestiere) 

Sursa: Munich Re, Munich Re, Geo Risks Research, NatCatService, Mai 2009. 
 

Figura 2. Catastrofe naturale în Europa – 1980-2008 
 

În timp ce catastrofele naturale majore cauzate de extremele meteorologice au crescut 
semnificativ ca frecvenţa în ultimii 50 de ani, catastrofele majore cu cauze geofizice (cum ar fi 
cutremurele, tsunamiurile, erupţiile vulcanice) au rămas la un nivel relativ stabil. Aceştia sunt 
indicatori clari ce pun în legătură creşterea apariţiei catastrofelor naturale cu schimbarea 
climatică globală. 

Creşterea frecvenţei şi severităţii dezastrelor cu cauză naturală este aşteptat să conducă la: 
• o posibilă creştere în distrugerea culturilor agricole; 
• posibila moarte a 86.000 de victime în plus pe an în statele membre UE; 
• creştere a numărului bolilor la 20.000 pe an până în anul 2.030 şi între 25.000 şi 

40.000 până în anul 2080. 
Schimbarea climatică va afecta în mod direct domeniul agricol (culturile, recoltele). De 

exemplu, în ce priveşte recolta, schimbările climatice vor provoca variaţii de cel puţin -10% în 
ţările mediteraneene şi sud-vestul Balcanilor, până la +10% în nordul Europei. Sectoarele 
energetic, turismul şi managementul apelor vor fi, de asemenea, afectate în mod direct. 

Combaterea schimbării climatice poate avea un efect pozitiv asupra unei economii. În 
acest sens, ideal ar fi ca autorităţile publice să aplice un mix de măsuri care să vizeze atât 
atenuarea schimbării climatice, cât şi identificarea unor modalităţi de adaptare la efectele 
inevitabile ale acestor fenomene meteorologice extreme. 

Semnificaţia coroborării măsurilor de atenuare şi adaptare împotriva schimbării 
climatice poate fi ilustrată cu ajutorul unui studiu privind inundaţiile realizat în Marea Britanie 
din anul 2005. Conform estimărilor (Figura 3) nerealizarea de investiţii în domeniul atenuării 
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şi, respectiv, adaptării la schimbările climatice ar putea conduce la multiplicarea  pierderilor 
economice de 15 ori mai mult comparativ cu situaţia în care s-ar realiza investiţii în ambele 
domenii.      

 
Inundaţiile râurilor şi a ţărmului          Inundaţii urbane           

 
                      Fără adaptare     Cu adaptare         Fără adaptare       Cu adaptare 
 
  scenariu cu emisie ridicată                            scenariu cu emisie redusă 

Sursa: Adaptare după „Financial risks of climate change”, Association of British Insurers, 2005, pe baza 
estimărilor pentru Regatul Unit, în anul 2080. 

 

Figura 3. Efectele măsurilor de adaptare şi atenuare a schimbărilor climatice  
asupra pierderilor economice 

 
De asemenea, investind doar în unul din cele două domenii, s-ar multiplica impactul 

economic (între 2 şi 9 ori), în funcţie de riscul de inundaţie produs sau în funcţie de măsurile 
luate. Investiţia în atenuare va avea un impact pozitiv asupra mediului urban, iar investiţia în 
adaptare va avea un impact, în special, în cazul inundaţiilor datorate revărsării râurilor.  

La nivel mondial, este nevoie de acţiune urgentă pentru a reduce pierderile datorate 
dezastrelor naturale.  
 

4. Impactul schimbărilor climatice asupra asigurărilor 
 

Domeniul asigurărilor este afectat în mod direct de efectele schimbării climatice, 
întrucât asigurătorii şi reasigurătorii sunt cei care trebuie să suporte financiar consecinţele 
acestor schimbări. 

       Cel mai mare impact al schimbării climatice asupra industriei asigurărilor este 
numărul tot mai mare al cererilor de despăgubire, ca rezultat al asumării rolului de pivot în 
compensarea pierderilor financiare al asiguraţilor. Schimbarea climatică va avea un impact 
direct asupra cererilor din diverse clase de asigurări: proprietate, recolte, culturi agricole, 
animalele, întreruperea afacerii, sănătate, dar industria de asigurărilor se va confrunta, de 
asemenea, cu alte efecte indirecte, care vor afecta profitabilitatea sa şi modelul de afaceri 

Fondul de risc constituit la nivelul societăţilor de asigurări trebuie să ofere posibilitatea 
asigurătorului de a acorda despăgubiri, chiar şi după producerea unui eveniment catastrofic de 
mari proporţii. Cum efectele adverse ale schimbării climatice devin din ce în ce mai dese, 
cererea pentru asigurări care să acopere aceste pierderi viitoare va avea un trend ascendent. 
Deşi acest lucru poate creşte potenţialul de asigurare, asigurătorii trebuie să aibă în vedere o 
serie de reguli prudenţiale. 

  Cererea pentru produse de asigurare va determina creşterea expunerii la risc a 
asigurătorilor. Potenţialele pierderi în urma catastrofelor din zone cu un grad de risc ridicat ar 
putea fi prea mari pentru a fi suportate numai de industria asigurărilor. De asemenea, în acest 
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domeniu se manifestă şi „selecţia adversă”, adică apetitul faţă de produsele de asigurare este 
mai mare în cazul asiguraţilor ce conştientizează  că producerea unui risc catastrofic implică 
pierderi foarte mari comparativ cu cei care cred că pierderile vor fi mici. 

     Industria asigurărilor este inovativă şi adaptivă, atât prin prisma produselor noi care sunt 
oferite pieţei, cât şi prin prisma mecanismelor de protecţie. În acest context, asigurătorii şi 
reasigurătorii conlucrează cu autorităţile publice pentru a identifica soluţii financiare de durată 
care să asigure acoperirea riscurilor împotriva evenimentelor naturale. Un exemplu ar fi ca 
autorităţile publice, prin managementul împotriva inundaţiilor, să ofere o garanţie contractuală 
deţinătorilor de teren din zone inundabile pentru a reduce gradul de expunere la risc.  

În cadrul Uniunii Europene se doreşte ca evaluarea preliminară a riscului de inundaţii, 
prima etapă (facultativă) în implementarea Directivei Europene a Inundaţiilor, să constituie o 
oportunitate excelentă pentru statele membre şi o metodă simplă şi consistentă de evaluare a 
riscurilor. 

O altă soluţie identificată de asigurători este crearea unor planuri sau pachete de 
asigurare care îmbină un risc catastrofic cu riscuri ce vizează schimbările climatice adverse. În 
acest sens, asigurarea împotriva evenimentelor naturale extreme se vinde în cadrul aceluiaşi 
pachet cu asigurarea împotriva seismelor pentru a creşte numărul comunităţii de risc. 

De asemenea, industria asigurărilor dezvoltă produse care încurajează, promovează şi 
facilitează acţiuni care pot determina reducerea (atenuarea) emisiei de gaze nocive  şi care pot 
face faţă riscurilor inevitabile ale schimbării climatice (prin adaptare). Schemele de asigurare 
pot include, de exemplu, stabilirea primei de asigurare a autovehiculelor pe norma de consum 
sau reduceri ale primelor de asigurare în cazul autovehiculelor hibrid sau în cazul locuinţelor 
construite adecvat climatic. Alte scheme includ noi produse de asigurare de răspundere civilă 
pentru companiile energetice care investesc în descoperirea unor noi surse de energie 
alternativă şi asigurarea unor proiecte bazate pe reducerea consumului de cărbune.  

Inovaţii precum cele de mai sus menţionate aplicabile în domeniul asigurărilor se 
confruntă totuşi cu reticenţa acţionarilor sau a regulatorilor de daune privind impactul acestor 
produse asupra performanţelor companiilor de asigurări. 

Nu în ultimul rând, daunele de catastrofă generate de riscurile majore şi complexe pot 
fi soluţionate prin intermediul pool-urilor de asigurători. Acestea reprezintă o formă de 
cooperare (asociere) între mai mulţi asigurători (reasigurători), în vederea acoperirii unor 
riscuri complexe, cum ar fi cele asociate funcţionării centralelor atomoelectrice şi a căror 
frecvenţă şi intensitate sunt insuficient cunoscute. De  asemenea, în obiectul de subscriere al 
pool-urilor de asigurare-reasigurare pot intra riscuri catastrofale de natura celor la care s-a 
făcut referire, a căror producere ar determina pagube de mare valoare. 

În pas cu această tendinţă, legat de activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor, 
începând cu data de 1 iulie 2010, în România funcţionează Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor (PAID), societate comercială constituită prin asocierea a 13 companii de asigurări. 
Poliţele de asigurare sunt gestionate de către PAID şi vândute prin companiile de asigurări 
membre ale Pool-lui. 

 
5. Concluzii 

 
În ultimele decenii se constată o creştere a numărului calamităţilor naturale care 

afectează atât mediul natural, cât şi pe cel economic şi social, producând pagube foarte mari la 
nivel individual sau al comunităţii. În acest context, asigurarea, prin instrumentele de protecţie 
oferite, poate deveni o modalitate viabilă de adaptare la aceste  schimbări climatice adverse. 
Totuşi, asigurarea nu trebuie să constituie un substituent pentru alte măsuri de adaptare sau un 
instrument pentru finanţarea acestor măsuri. 

Crearea unor produse sau scheme noi de asigurare care vizează protecţia împotriva 
riscurilor generate de schimbările climatice constituie un deziderat al companiilor de 
asigurare. Prin intermediul inovaţiei financiare din domeniul asigurărilor s-a permis 
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asiguraţilor să-şi gestioneze mai bine riscurile într-un mediu mai volatil. Pe de altă parte, 
dincolo de avantajele certe, noile produse de asigurare trebuie să vizeze şi necesitatea 
impunerii unor reguli prudenţiale de gestionare a riscurilor la nivelul asigurătorilor sau al 
reasigurătorilor. 
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Rezumat. Lucrarea cuprinde o analiză cantitativă a diferitelor tipuri de resurse 
energetice utilizate în România în producerea energiei electrice. Scopul analizei este 
identificarea acelor categorii de resurse energetice care se utilizează într-o măsură prea mică 
deşi ar fi recomandabilă o utilizare sporită a acestora, de asemenea detectarea categoriilor 
de resurse energetice supra utilizate în procesul productiv.  În introducerea articolului prezint 
câteva aspecte privind cadrul metodologic în domeniul teoriei echilibrului general. 
Conţinutul articolului reprezintă un studiu de caz structurat în următoarele părţi: descrierea 
modelului de echilibru general, ecuaţiile modelului, datele de intrare, rezultate şi interpretări. 
Această cercetare poate fi utilă pentru factorii de decizie din sectorul energetic naţional 
întrucât conţine recomandări de creştere sau descreştere a utilizării anumitor categorii de 
resurse energetice, recomandări care au rezultat dintr-o modelare cantitativă prin tehnici de 
echilibru general.   
 

Cuvinte-cheie: echilibru general; preţuri de echilibru; cantităţi de echilibru; resurse 
energetice; sectorul energetic naţional. 
 

Coduri JEL: C68, Q21,Q41,Q43. 
Coduri REL: 10J, 15F. 

 
 

1. Introducere 
 
Teoria echilibrului general reprezintă un instrument eficient de analiză cantitativă 

privind impactul aplicării unor politici economice în domenii precum: politică fiscală, politică 
de comerţ internaţional, politici energetice, politici de protecţie a mediului înconjurător. 
Punctul de plecare pentru teoria echilibrului general se situează cronologic în anul 1877, când 
primul cercetător, Walras, a studiat existenţa echilibrului într-o economie cu mai multe bunuri 
şi cazul specific al economiilor în care au loc în acelaşi timp şi procese de producţie, şi 
procese de consum. Perioada anterioară anilor 1970 a fost marcată de progrese succesive 
privind fundamentele teoretice, iar contribuţiile majore au fost aduse de Hicks (1939), Arrow 
şi Debreu (1954). 

După anii 1970, teoria echilibrului general a evoluat de la un domeniu de cercetare 
strict teoretic către un domeniu aplicat, folosind date de intrare reale de la nivelul economiilor 
naţionale sau regionale. Astfel au apărut şi s-au dezvoltat algoritmii numerici pentru 
soluţionarea modelelor de echilibru general – Scarf (1967), integrarea algoritmilor în 
programe informatice dedicate elaborării modelelor de echilibru aplicate – Brooke et al. 
(1988), Rutherford (1999), organizarea datelor de intrare ale modelelor sub forma matricilor 
conturilor naţionale – King (1985), diversificarea modelelor de echilibru general aplicate – 
Hudson şi Jorgenson (1974), Whalley (1982), Capros et al. (1998). Dintre direcţiile recente de 
cercetare în domeniul teoriei echilibrului general amintim: încorporarea în cadrul modelelor a 
restricţiilor corespunzătoare politicilor de protecţie a mediului înconjurător şi de asemenea 
includerea în modele a reprezentării procesului de tranzacţionare pe piaţă a drepturilor de 
poluare (certificatele verzi) – Hill (2001), să se ţină cont în procesul de propunere a modelelor 
de echilibru general aplicat de elemente de guvernanţă  corporatistă, de diverse fenomene 
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sociale şi mai ales de elemente cu caracter interdisciplinar – Faehn et al. (2004), dezvoltarea 
modelelor într-un mediu stohastic, ţinând cont de evoluţii aleatoare şi distribuţii de 
probabilitate, pieţe în concurenţă perfectă şi/sau imperfectă – Chichilnisky şi Wu (2006), 
Crettez şi Fagart (2009).  

Construirea unui model de echilibru general nu presupune doar reprezentarea 
modificărilor din piaţă prin intermediul funcţiilor de producţie şi a celor de utilitate, ci şi 
stabilirea unor condiţii de echilibru. Pornind de la rezultatul cercetărilor realizate de 
Mathiesen (1985), în cadrul acestui articol ne propunem să prezentăm un model de echilibru 
general specificat pentru sectorul energetic naţional. Următoarele secţiuni ale lucrării cuprind 
descrierea metodologiei de cercetare, ecuaţiile modelului de echilibru general, prezentarea 
datelor de intrare şi, în final, rezultate, interpretări şi concluzii.  

 
2. Metodologia de cercetare 
Studiul de caz  prezentat în acest articol se bazează pe un model de echilibru general 

elaborat de Bohringer şi Rutherford (2007). Faţă de acest model luat ca şi referinţă, există 
următoarele principale diferenţe: numărul şi forma ecuaţiilor, descrierea activităţii de consum, 
felul în care au fost specificate agregatele de factori şi de bunuri în interiorul funcţiilor de 
producţie şi de utilitate, modalitatea în care s-au modelat resursele energetice şi alţi factori de 
producţie, de asemenea datele de intrare şi rezultatele obţinute în starea de echilibru. 

Modelul din studiul de caz reprezintă un model de echilibru general pentru sistemul 
energetic al României, modelat ca parte componentă a sistemului economiei naţionale. 
Componentele pe care le-am luat în considerare pentru modelare, prin intermediul cărora am 
specificat atât latura de cerere a economiei, cât şi latura de producţie, sunt următoarele: două 
bunuri (bunul energie electrică EL şi restul bunurilor produse la nivelul economiei şi 
agregate Y), zece factori de producţie, un consumator reprezentativ CR şi trei sectoare de 
producţie (pentru bunul agregat, pentru bunul energie electrică şi pentru satisfacţia 
consumatorului reprezentativ, prin consumul final realizat de acesta). Bunul agregat este 
produs cu ajutorul factorilor forţă de muncă L, capital K, energie electrică EL,  alţi factori de 
producţie agregaţi AF, şi este consumat de către consumatorul reprezentativ. Bunul energie 
electrică este  produs cu ajutorul factorilor forţă de muncă L, capital K, resurse energetice RE 
detaliate la rândul lor în trei tipuri de resurse termo, două tipuri de reurse hidro, resurse de tip 
nuclear, şi este consumat de către consumatorul reprezentativ. Consumatorul reprezentativ 
consumă din bunul agregat Y, din bunul energie electrică EL, din factorul  forţă de muncă L 
sub formă de timp  liber şi deţine factorii capital K, resurse energetice RE, alţi factori de 
producţie agregaţi AF şi factorul forţă de muncă L sub formă de timp de lucru. 

Cea mai detaliată modelare a fost realizată pentru factorii de producţie de tip resurse 
energetice. Resursele energetice luate în considerare sunt:  

 resurse de tip nuclear NUCL; 
 resurse de tip termo, care sunt detaliate prin trei subcategorii: de tip cărbune CARB, 

de tip gaz natural GAZ şi de tip ţiţei PTR; 
 resurse de tip hidro, care sunt detaliate prin două subcategorii: de tip hidro 

neregenerabil HIDRO-NR, care produc energie electrică în hidrocentrale de capacitate mai 
mare de 10 MW, şi de tip hidro regenerabil HIDRO-R, care produc energie electrică în 
hidrocentrale de capacitate mai mică de 10 MW. 

În Figura 1 sunt sintetizate fluxurile dintre producători, consumatori şi factorii de 
producţie din economia modelată. 
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Figura 1. Diagrama fluxurilor în economia considerată 
 
3. Ecuaţiile modelului de echilibru general 
Modelul din studiul de caz are un total de cincisprezece ecuaţii. Folosesc următoarele 

notaţii pentru explicitarea acestora: 
 YΠ  – profitul rezultat din activitatea de producere a bunului agregat Y; 
 ELΠ  – profitul rezultat din activitatea de producere a bunului energie electrică EL; 
 CRΠ  – profitul rezultat din activitatea de producere a satisfacţiei consumatorului 

reprezentativ; 
 YCU  – costul unitar de producere a bunului agregat Y;  
 ELCU  – costul unitar de producere a bunului energie electrică EL; 
 CRCU  – costul unitar de producere a satisfacţiei consumatorului reprezentativ; 
 YP  – preţul bunului agregat Y, consumat pentru producerea satisfacţiei 

consumatorului reprezentativ; 
 ELP  – preţul bunului energie electrică EL, utilizat ca factor în producerea bunului 

agregat Y şi de asemenea consumat pentru producerea satisfacţiei consumatorului  
reprezentativ; 

 LP  – preţul factorului de producţie forţă de muncă L, utilizat în producerea bunului 
agregat Y, a bunului energie electrică EL şi de asemenea consumat pentru producerea 
satisfacţiei consumatorului reprezentativ;  

 KP  – preţul factorului de producţie capital K, utilizat în producerea bunului agregat 
Y şi a bunului energie electrică EL; 

 AFP  – preţul altor factori de producţie agregaţi AF, utilizaţi în producerea bunului 
agregat Y (alţii decât forţă de muncă L, capital K, energie electrică EL); 

 CARBP  – preţul factorului de producţie resursă energetică termo de tip cărbune, 
utilizat în producerea bunului energie electrică EL; 

 GASP  – preţul factorului de producţie resursă energetică termo de tip gaz natural, 
utilizat în producerea bunului energie electrică EL; 

 PTRP  – preţul factorului de producţie resursă energetică termo de tip ţiţei, utilizat în 
producerea bunului energie electrică EL; 
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 hidroNRP  – preţul factorului de producţie resursă energetică hidro de tip 
neregenerabil, factor utilizat în producerea bunului energie electrică EL; 

 hidroRP  – preţul factorului de producţie resursă energetică hidro de tip regenerabil, 
factor utilizat în producerea bunului energie electrică EL; 

 NUCLP  – preţul factorului de producţie resursă energetică de tip nuclear, utilizat în 
producerea bunului energie electrică EL; 

 Y – cantitatea de output produsă din bunul agregat Y; 
 EL – cantitatea de output produsă din bunul energie electrică EL; 
 CR  – nivelul satisfacţiei pentru consumatorul reprezentativ; 
 CRL  – cantitatea de factor forţă de muncă L aflată în dotarea consumatorului 

reprezentativ; 
 CRK  – cantitatea de factor capital K aflată în dotarea consumatorului reprezentativ; 
 CRAF  – cantitatea din alţi factori de producţie AF utilizaţi în producerea bunului Y 

şi aflaţi în dotarea consumatorului reprezentativ; 
 CRCARB  – cantitatea de factor resursă energetică termo de tip cărbune, aflată în 

dotarea consumatorului; 
 CRGAS  – cantitatea de factor resursă energetică termo de tip gaz natural, aflată în 

dotarea consumatorului; 
 CRPTR  – cantitatea de factor resursă energetică termo de tip ţiţei, aflată în dotarea 

consumatorului; 
 CRhidroNR  – cantitatea de factor resursă energetică hidro de tip neregenerabilă, 

aflată în dotarea consumatorului; 
 CRhidroR  – cantitatea de factor resursă energetică hidro de tip regenerabilă, aflată 

în dotarea consumatorului; 
 CRNUCL  – cantitatea de factor resursă energetică de tip nuclear, aflată în dotarea 

consumatorului reprezentativ; 
 CRV  – venitul disponibil al consumatorului reprezentativ.  
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În orice sector în care se produce o cantitate strict pozitivă, profitul trebuie să fie zero 

sau dacă profitul este negativ, atunci cantitatea produsă în sectorul respectiv este zero, adică se 
stopează activitatea de producţie. Ecuaţia (1) reprezintă condiţia de profit nul pentru sectorul 
de producere a  bunului agregat Y, ecuaţia (2) reprezintă condiţia de profit nul pentru sectorul 
de producere a bunului energie electrică EL, iar ecuaţia (3) reprezintă condiţia de profit nul 
pentru sectorul de producere a satisfacţiei consumatorului reprezentativ CR.   

Pentru orice bun sau factor de producţie având un preţ strict pozitiv, excesul de ofertă 
este zero (există egalitate între cantitatea produsă şi cea cerută din bunul/factorul respectiv), 
sau dacă există ofertă în exces faţă de cerere, preţul acelui bun/factor este zero. Ecuaţia (4) 
reprezintă condiţia de echilibru pentru piaţa bunului agregat Y, ecuaţia (5) reprezintă condiţia 
de echilibru pentru piaţa bunului energie electrică EL, ecuaţia (6) reprezintă condiţia de 
echilibru pentru piaţa factorului forţă de muncă L, ecuaţia (7) reprezintă condiţia de echilibru 
pentru piaţa factorului capital K, ecuaţia (8) reprezintă condiţia de echilibru pentru piaţa altor 
factori de producţie AF utilizaţi în producerea bunului agregat Y, iar ecuaţiile (9), (10), (11), 
(12), (13) şi (14)  reprezintă condiţiile de echilibru pentru piaţa factorilor resursă energetică 
RE. Pentru toate aceste ecuaţii numerotate de la (4) la (14) se utilizează lema lui Hotelling 
pentru a exprima consumurile de bunuri şi factori folosind derivatele funcţiilor de profit. 
Astfel: 

 în ecuaţiile (4) şi (15), CR
PY

CR

∂
Π∂  reprezintă consumul total de bun Y pentru 

producerea satisfacţiei consumatorului reprezentativ; 

 în ecuaţiile (5) şi (15), CR
PEL

CR

∂
Π∂  reprezintă consumul total de bun EL pentru 

producerea satisfacţiei consumatorului reprezentativ, iar Y
PEL

Y

∂
Π∂  reprezintă consumul total de 

bun EL pentru producerea outputului Y; 
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 în ecuaţiile (6) şi (15), Y
PL

Y

∂
Π∂  reprezintă consumul total de factor L pentru 

producerea outputului Y, EL
PL

EL

∂
Π∂  reprezintă consumul total de factor L pentru producerea 

outputului EL, iar CR
PL

CR

∂
Π∂  reprezintă consumul total de factor L pentru producerea 

satisfacţiei consumatorului reprezentativ; 

 în ecuaţia (7), Y
PK

Y

∂
Π∂  reprezintă consumul total de factor K pentru producerea 

outputului Y, iar EL
PK

EL

∂
Π∂  reprezintă consumul total de factor K pentru producerea 

outputului EL; 

 în ecuaţia (8) Y
PAF

Y

∂
Π∂

 reprezintă consumul total de factor AF pentru producerea 

outputului Y; 

 în ecuaţiile (9) - (14), EL
PRE

EL

∂
Π∂  reprezintă consumul total de factor RE pentru 

producerea outputului energie electrică EL, 
unde { }NUCLhidroRhidroNRPTRGASCARBRE ,,,,,∈ . 
Pentru orice consumator cu un venit strict pozitiv pe care îl cheltuie pentru 

achiziţionarea bunurilor produse în economie, diferenţa între valoarea dotărilor iniţiale cu 
factori de producţie şi valoarea consumului este zero, altfel venitul consumatorului este zero. 
Ecuaţia (15) reprezintă condiţia de echilibru a venitului consumatorului reprezentativ. 

 
4. Datele de intrare ale modelului de echilibru general 
 
În vederea construirii modelului de echilibru general au fost prelucrate datele de 

intrare pe baza datelor primare preluate din surse oficiale, principalele fiind Anuarul Statistic 
al României (ediţia 2009) şi raportul publicat de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
domeniul Energiei (ediţia 2009).  

Din Anuarul Statistic al României au fost preluate date din următoarele capitole: 
capitolul al 3-lea − piaţa forţei de muncă, capitolul al 4-lea − veniturile, cheltuielile si 
consumul populaţiei, capitolul al 11-lea − conturi naţionale, capitolul al 12-lea − investiţii şi 
imobilizări corporale, capitolul al 15-lea − activitatea întreprinderii, capitolul al 16-lea − 
industrie şi construcţii. 

De asemenea, din raportul publicat de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
domeniul Energiei au fost preluate date privind preţurile medii la energie electrică pentru piaţa 
în detaliu şi piaţa angro, cantităţile de energie electrică tranzacţionate pe piaţa angro, structura 
producţiei de energie hidroelectrică, valoarea certificatelor verzi utilizate în România în 2008. 

În Tabelul 1 este prezentată sinteza datelor de intrare utilizate pentru obţinerea 
rezultatelor modelului de echilibru prezentat.  

Calculul valorii outputului de bun agregat Y (valoarea pozitivă din coloana Y a 
Tabelului 1) a fost realizat pornind de la valoarea adăugată brută pe total economie, raportată 
de INS, din care s-a dedus  valoarea producţiei de energie electrică. 
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Tabelul 1 
Matricea datelor de intrare pentru modelul de echilibru general 

Sectoare de producţie 
(Valoare tranzacţii, milioane lei) 

Dotări 
(milioane lei) 

Bunuri şi 
factori de 
producţie Y EL C CR 

Total pe linii 

PY 447320,1   -408976,9   38343,2 
PEL -11109,8 11169,3 -3559,3   -3499,7 

PC     881869,6 -881869,6 0,0 
PL -144623,6 -2043,1 -469333,4 617523,6 1523,5 
PK -220323,3 -6538,9   222676,0 -4186,2 
PAF -39158,4     39158,4 0,0 

PCARB   -2448,7   1898,9 -549,8 
PGAS   -941,4   673,8 -267,6 
PPTR   -69,1   24,5 -44,6 
PHIDRO-NR   -140,9   140,9 0,0 
PHIDRO-R   -7,9   194,1 186,3 

PNUCL   -1294,6   1294,6 0,0 
Total pe 
coloane 

32105,0 -2315,3 0,0 1715,3 
 

31505,0 
 

 
Valoarea outputului de bun EL (valoarea pozitivă din coloana EL a Tabelului 1) a fost 

determinată pe baza cantităţilor produse prin intermediul celor şase tehnologii energetice şi 
folosind preţurile medii de valorificare a energiei electrice pe cinci componente principale ale 
pieţei angro, conform datelor raportate de ANRE. 

Pentru calculul valorii inputului L în producerea bunurilor (valorile negative din 
coloanele Y şi EL ale Tabelului 1, linia PL) am folosit statistici privind numărul de angajaţi 
din sectorul energetic/din total economie şi privind câştigul salarial mediu al acestora. 

Determinarea valorii inputului K în producerea bunurilor (valorile negative din 
coloanele Y şi EL ale tabelului 1, linia PK) a fost realizată luând în considerare statisticile pri-
vind valoarea investiţiilor nete şi a imobilizărilor corporale la început şi la sfârşit de an 2008. 

Pentru calculul valorii inputului RE în producerea bunului energie electrică EL 
(valorile negative din coloana EL a Tabelului 1, liniile PCARB, PGAS, PPTR, PHIDRO-NR, 
PHIDRO-R, PNULC) s-a pornit de la valoarea producţiei de energie electrică şi s-a aplicat o 
valoare medie a eficienţei posibilelor tehnologii energetice, prin care se transformă inputurile 
în outputuri. 

Estimarea valorii consumului de bun agregat Y (valoarea negativă din coloana C a 
Tabelului 1, linia PY) s-a făcut prin scăderea valorii consumului de energie electrică din 
valoarea consumului final realizat la nivelul economiei României, raportat de INS. 

Valoarea consumului de bun EL (valoarea negativă din coloana C a Tabelului 1, linia 
PEL)  s-a calculat pe baza balanţei energiei electrice publicate de INS şi pe baza preţurilor 
medii de consum a energiei electrice publicate de ANRE.  

Calculul valorii dotării cu factorul L (valoarea pozitivă din coloana CR a Tabelului 1, 
linia PL)  s-a făcut pornind de la valorile inputurilor de L în producerea bunurilor Y şi EL, 
ţinând cont de consumul de L sub formă de timp liber, şi de asemenea de plăţile pentru 
emigranţi şi pentru şomeri, calculate pentru anul 2008. 

Valoarea dotării cu factorul K (valoarea pozitivă din coloana CR a Tabelului 1, linia PK)  
a fost calculată pornind de la valorile inputurilor de K în producerea bunurilor Y şi EL din care 
s-au scăzut valoarea investiţiilor nete din sursă străină, credite externe şi capital străin. 
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Pentru calculul valorii dotării cu factorul RE (valoarea pozitivă din coloana CR a 
Tabelului 1, liniile PCARB, PGAS, PPTR, PHIDRO-NR, PHIDRO-R, PNULC)  s-au luat în 
considerare valorile inputurilor de RE în producerea bunului EL, corectate însă cu valoarea 
importurilor de resursă energetică. 

În ceea ce priveşte datele de intrare pentru detalierea dotărilor consumatorului 
reprezentativ cu resurse energetice, s-a ţinut cont de potenţialul energetic din surse 
regenerabile al României. Sursele regenerabile sunt foarte puţin folosite pentru producerea 
energiei electrice, comparativ cu potenţialul de utilizare al acestora, ele aflându-se totuşi în 
dotarea consumatorului reprezentativ la nivel naţional, şi accentuând astfel dezechilibrele de 
pe pieţele resurselor energetice. 

 
5. Interpretarea rezultatelor obţinute 
 
Pentru construirea modelului de echilibru general a fost folosit programul informatic 

GAMS (General Algebraic Modeling System), mai exact solverul integrat în GAMS dedicat 
special elaborării modelelor de echilibru general, MPSGE (Mathematical Programming 
System for General Equilibrium).  

Rezultatele care au fost obţinute în starea de echilibru sunt vectorul de preţuri pentru 
bunurile şi pentru factorii de producţie, vectorul de cantităţi produse şi nivelul venitului 
consumatorului reprezentativ. În Tabelul 2 este prezentată sinteza rezultatelor obţinute.  

Interpretarea rezultatelor a fost realizată prin comparaţie cu valoarea ţintă 1, o valoare 
ideală spre care rezultatele din economia considerată ar trebui să tindă astfel încât să fie 
eliminate dezechilibrele de la momentul analizei. Excepţie de la această regulă face interpretarea 
rezultatului privind nivelul venitului de echilibru al consumatorului reprezentativ.  

Pentru cazul indicatorilor din model cu valori subunitare de echilibru  se recomandă 
aplicarea de politici economice, energetice şi/sau de mediu care impulsionează creşterea 
nivelului indicatorilor respectivi. În schimb, în cazul obţinerii de valori supraunitare de echilibru 
se recomandă aplicarea unor măsuri ce au ca efect scăderea nivelului indicatorului respectiv. 
 

Tabelul 2 
Rezultatele în starea de echilibru pentru modelul de echilibru general 

 

Indicator model Rezultatele modelului de echilibru 
Nivel producţie în sectorul bunului agregat Y 0,987 
Nivel producţie în sectorul bunului energie electrică EL 0,98 
Nivel satisfacţie consumator reprezentativ CR 1,038 
Preţul bunului agregat Y 0,932 
Preţul bunului energie electrică EL 1,333 
Preţul factorului forţă de muncă PL 1,001 
Preţul factorului capital PK 0,995 
Preţul altor factori de producţie agregaţi PAF 0,991 
Preţul factorului resursă de tip nuclear PNUCLEAR 1,082 
Preţul factorului resursă termo energetică de tip cărbune PCARB 1,396 
Preţul factorului resursă termo energetică de tip gaz natural PGAS 1,512 
Preţul factorului resursă termo energetică de tip ţiţei PPTR 3,053 
Preţul factorului resursă hidro energetică de tip neregenerabilă 
PHIDRO-NR 1,082 
Preţul factorului resursă hidro energetică de tip regenerabilă 
PHIDRO-R 0,044 
Nivel venit consumator reprezentativ CR 887,580 
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5.1. Interpretarea rezultatelor modelului pentru piaţa bunului energie electrică EL 
Pentru preţul resursei hidro de tip regenerabil am  obţinut un preţ de echilibru foarte 

scăzut în comparaţie cu valoarea ideală de echilibru, iar pe baza acestui rezultat se recomandă 
creşterea utilizării acestui tip de resursă disponibilă integral în dotarea consumatorului repre-
zentativ la nivel naţional, pentru producţia energiei electrice. În continuare prezentăm inter-
pretarea mai detaliată a preţurilor celor două subcomponente ale resursei energetice de tip hidro:  

 preţul factorului resursă energetică hidro de tip neregenerabil – valoarea obţinută 
din model (1,082) se explică prin importanţa contribuţiei acestei subcomponente în totalul 
utilizării resursei de tip hidro în România în 2008: dintr-un total al valorii inputurilor de tip 
resursă energetică hidro de 148,7 milioane lei, 95% reprezintă valoarea inputului de tip hidro 
neregenerabil (140,9 milioane lei, conform Tabelului 1, rândul PHIDRO-NR, coloana EL);   

 preţul factorului resursă energetică hidro de tip regenerabil – valoarea obţinută din 
model (0,044) este foarte mică comparativ cu preţul ideal de echilibru pentru care s-ar fi 
obţinut valoarea 1. Această valoare extrem de scăzută se explică prin dezechilibrul accentuat 
între valoarea disponibilă pentru a fi consumată în scop productiv, aflată în dotarea 
consumatorului reprezentativ (194,1 milioane lei conform Tabelului 1, rând PHIDRO-R, 
coloana CR), de 24,7 ori mai mare decât valoarea consumată în realitate în scop productiv (7,9 
milioane lei conform aceluiaşi tabel, Tabelul 1, rând PHIDRO-R, coloana EL). Aşadar, 
valoarea foarte depărtată de cea ideală de echilibru conduce la recomandarea de a creşte 
utilizarea acestui tip de resursă, astfel încât să se echilibreze nu doar preţul acestui factor, ci 
şi sistemul de preţuri din sistemul energetic românesc. O cale de acţiune poate fi reprezentată 
de stoparea importurilor de resurse de tip termo nedisponibile în totalitate din dotarea 
consumatorului reprezentativ şi înlocuirea acestora cu resursele regenerabile disponibile 
integral din dotarea consumatorului reprezentativ. 

În ceea ce priveşte alte rezultate ale modelului cu referire la resursele energetice, 
pentru preţul resurselor de tip termo am obţinut pentru fiecare dintre cele trei subcomponente 
câte o valoare în starea de echilibru. Preţul fiecăreia dintre cele trei subcomponente ale 
resursei energetice de tip termo este supraunitar deoarece, în cazul fiecăreia, dotarea 
consumatorului reprezentativ este sub valoarea utilizării lor în procesul de producţie, iar restul 
de utilizare fiind acoperit din importuri de resurse. Resursa energetică de tip termo pentru care 
am obţinut în starea de echilibru cel mai apropiat rezultat de valoarea ideală este cărbunele, 
adică resursa energetică pentru care, conform datelor de intrare, importurile  sunt cele mai 
reduse comparativ cu resursele de tip gaz natural sau ţiţei. Resursa termo de tip cărbune este 
cea mai recomandabilă să fie folosită în procesul de producţie a energiei electrice dintre cele 
trei resurse de tip termo, urmată de resursa de tip gaz natural şi abia apoi de resursa de tip ţiţei: 

 preţul factorului resursă energetică termo de tip cărbune este cel mai aproape de 
echilibru comparativ cu celelalte două subcomponente. Valoarea obţinută din model (1,396) 
se explică prin faptul că procentul de resursă de tip cărbune importată a fost mai mic decât 
procentele corespunzătoare celorlalte două subcomponente termo;  

 preţul factorului resursă energetică termo de tip gaz natural - valoarea obţinută din 
model (1,512);  

 preţul factorului resursă energetică termo de tip ţiţei  este cel mai departe de 
echilibru comparativ cu celelalte două subcomponente (3,053); 
Preţul de echilibru obţinut pentru bunul energie electrică EL (1333) este peste valoarea optimă 
de echilibru, valoarea 1. Această situaţie se poate explica prin faptul că valoarea consumului 
de energie depăşeşte valoarea producţiei de energie din economie, iar consumul în exces, după 
cum este de aşteptat, duce la o valoare mai mare a preţului decât cea corectă pe piaţă. Deşi 
cantitatea produsă de energie electrică  a fost în exces în România în 2008, anul pentru care au 
fost luate în considerare datele de intrare, şi a acoperit nu doar consumul, ci şi o parte de 
export, diferenţa între preţul mediu de vânzare al energiei electrice de către producători şi 
preţul mediu de achiziţie a energiei electrice de către consumatori a înclinat balanţa 
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rezultatelor de echilibru general spre o valoare a consumului mai mare decât valoarea 
producţiei de energie electrică. 

Nivelul producţiei în sectorul de producţie a bunului energie electrică EL – este puţin 
sub valoarea optimă de echilibru 1 (valoarea de echilibru obţinută este de 0,98). Acest rezultat 
este corelat cu cel obţinut pentru preţul de echilibru al bunului energie electrică, care fost 
determinat de o valoare a consumului ce a depăşit valoarea producţiei. Valoarea pentru nivelul 
producţiei (0,98) ar trebui să fie mai mare într-o economie ideală în care toate pieţele 
bunurilor şi factorilor de producţie sunt în echilibru, neexistând nicio piaţă cu cerere sau ofertă 
în exces. 

 
5.2. Interpretarea rezultatelor modelului pentru consumatorul reprezentativ 
Pentru nivelul de satisfacţie al consumatorului reprezentativ, valoarea de echilibru 

obţinută (1,038) este mai mare decât valoarea ideală (valoarea 1). Această valoare se explică 
prin faptul că dotările consumatorului reprezentativ, care reprezintă sursa acestuia de venit, 
depăşesc consumul efectuat de acesta – lucru care se poate observa din coloana CR din 
matricea datelor de intrare (totalul pe coloană arată un excedent al dotărilor). Aşadar 
consumatorul reprezentativ consumă cât are nevoie şi mai are rezerve pe care le-ar putea 
folosi pentru a consuma mai mult, ceea ce face ca modelul să-i furnizeze în starea de echilibru 
un indice agregat de satisfacţie supraunitar. 

Nivelul de venit al consumatorului reprezentativ (887,580 milioane lei) reprezintă un 
calcul efectuat pe baza informaţiilor privind dotarea consumatorului reprezentativ cu diferiţi 
factori de producţie şi ţinând cont de preţurile de echilibru ale acestor factori. 

  
5.3. Interpretarea rezultatelor modelului pentru piaţa bunului agregat  
Alte valori de echilibru obţinute, asociate restului activităţilor de consum şi producţie, 

agregate la nivelul economiei (preţul bunului agregat Y, preţul factorilor utilizaţi pentru 
producerea bunului Y, nivelul producţiei în sectorul de producţie a bunului Y) au ieşit foarte 
echilibrate: fie puţin peste valoarea ideală 1, fie puţin sub valoarea 1. Aceste rezultate se 
explică prin faptul că s-a modelat în mod agregat o parte foarte mare din economia naţională, 
doar sectorul energiei electrice fiind desprins şi modelat în mod detaliat.  

 
6. Concluzii 

 Având în vedere că această lucrare a dus la obţinerea unor rezultate numerice 
pertinente privind preţurile diferitelor categorii de resurse energetice, ale bunului energie 
electrică şi ale cantităţii de energie electrică produse în sectorul energetic naţional, considerăm 
că reprezintă o cercetare utilă pentru factorii de decizie din sectorul energetic din România. 
Concluziile acestei cercetări constau în următoarele recomandări de politică energetică: preţul 
energiei electrice este prea ridicat şi ar trebui să scadă cu aproximativ 25%, cantitatea produsă 
de energie electrică ar trebui să crească cu aproximativ 2%, iar în ceea ce priveşte utilizarea 
resurselor energetice, cea mai stringentă necesitate este creşterea utilizării resurselor 
regenerabile cu peste 2000%, urmată de scăderea utilizării resursei energetice de tip ţiţei cu 
aproximativ 67%, apoi scăderea utilizării gazului natural cu  aproximativ 34%, a utilizării 
cărbunelui cu aproximativ 28% şi în final scăderea utilizării resurselor energetice de tip 
nuclear şi hidro neregenerabil cu câte 8%.  
 

Mulţumiri 
Această cercetare a fost finanţată de către UEFISCSU în cadrul Programului Naţional 

PN II, proiectul de cercetare exploratorie „Sistem Integrat de Analiză Multicriterială a 
Eficienţei Investiţiilor pentru Exploatarea Resurselor Regenerabile în Vederea Asigurării unei 
Dezvoltări Durabile”, codul CNCSIS: ID_1807, contract nr. 799/19.01.2009. 
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 Rezumat. Societatea românească, ca de altfel întreaga omenire, se confruntă cu o 
multitudine de riscuri catastrofale care au existat şi vor exista întotdeauna şi care afectează 
deopotrivă populaţia, economia şi mediul înconjurător. Frecvenţa tot mai ridicată a 
fenomenelor catastrofale şi sporirea intensităţii acestora în ultimele două decenii au 
determinat autorităţile competente din România să acorde o importanţă sporită preocupărilor 
legate de identificarea unor soluţii de asigurare, pentru a face faţă pierderilor majore care 
apar în astfel de situaţii. În acest articol ne propunem să prezentăm sistemul de asigurare a 
riscurilor catastrofale din România şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestuia. 
 
 Cuvinte-cheie: riscuri catastrofale; asigurare; reasigurare; piaţa asigurărilor; PAID. 
  
 Cod JEL: G22. 
 Cod REL: 11C. 
 

Introducere 
 
Societatea românească, ca de altfel întreaga omenire, se confruntă cu o multitudine de 

riscuri catastrofale care au existat şi vor exista întotdeauna şi care afectează deopotrivă 
populaţia, economia şi mediul înconjurător.  

Conform reasigurătorului mondial Swiss Re, catastrofele se divid în două categorii 
principale: catastrofe naturale şi catastrofe tehnice (Sigma nr.2 /2009). Catastrofele naturale 
semnifică acele evenimente majore cauzate de forţele naturii precum: inundaţiile, furtunile, 
seismele, seceta şi incendiile, provocate de temperaturi caniculare, frigul şi îngheţul, grindina, 
tsunami, precum şi alte catastrofe naturale (avalanşele de zăpadă, alunecări de teren), în timp 
ce catastrofele tehnice sunt categorisite în studiul marelui reasigurător mondial ca acele 
evenimente asociate activităţilor umane. În această ultimă categorie sunt incluse evenimente 
precum: mari incendii şi explozii, accidente de aviaţie şi în spaţiu, accidente maritime, 
lacustre şi fluviale, accidente rutiere şi feroviare, accidente produse în mine şi cariere, 
prăbuşiri de clădiri, poduri şi lucrări de artă, diverse alte sinistre, inclusiv terorismul.  

În România, potrivit art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor şi ordinului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2002 
pentru punerea în aplicare a normei privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, în 
categoria riscurilor de tip catastrofă se includ toate riscurile asimilate unui eveniment sau unei 
serii de evenimente care pot provoca pagube substanţiale într-o perioadă scurtă de timp. Sunt 
considerate catastrofe naturale acele evenimente provocate de manifestarea următoarelor 
calamităţi naturale: cutremure de pământ cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara 
Richter, inundaţii şi furtuni.  

Este necesar de menţionat faptul că, circa 95% din cazurile de deces provocate de 
catastrofele naturale se manifestă în ţările subdezvoltate şi în curs de dezvoltare, iar pierderile 
economice cauzate de aceste fenomene sunt de 20 ori mai mari în aceste ţări emergente, decât 
în ţările dezvoltate. 
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Practica mondială a demonstrat că apariţia catastrofelor nu poate fi evitată, însă pot fi 
gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care să contribuie la 
minimizarea riscului asociat acestor fenomene.  

Frecvenţa tot mai ridicată a fenomenelor naturale catastrofale, precum şi sporirea 
intensităţii acestora în ultimele două decenii, au determinat autorităţile competente la nivel 
mondial şi, implicit din România ca ţară emergentă, să dezvolte şi să pună în practică diferite 
mijloace de protecţie şi de apărare împotriva pericolelor de orice natură. Aceste mijloace 
diferă de la ţară la ţară, de la o zonă geografică la alta, în funcţie de mai  mulţi factori, dintre 
care amintim: riscurile catastrofale specifice fiecărei ţări, frecvenţa producerii acestora, 
pagubele provocate ca urmare a producerii acestor riscuri, gradul de intervenţie şi disponibi-
litatea statului în soluţionarea unor astfel de probleme sensibile, capacitatea statului de a 
susţine financiar anumite programe complexe şi nu în ultimul rând de interesele clasei politice 
aflate în exerciţiu. 

 
1. Principalele riscuri catastrofale din România şi necesitatea protecţiei  

împotriva acestora 
 
România este unul dintre statele europene expuse în mod semnificativ la dezastre 

naturale, în special, cutremure şi inundaţii, dar şi la alte riscuri de catastrofă naturală precum: 
seceta şi alunecările de teren, furtunile, căderi de grindină, frigul şi îngheţul, avalanşe de 
zăpadă etc.  

  Cutremurul reprezintă pentru România principalul risc catastrofal, întrucât ţara noastră 
se află într-o zonă activă din punct de vedere seismic, respectiv teritoriul României este situat 
în zona de risc seismic 3, conform Munich Re, penultima din cele cinci zone de risc seismic, 
in funcţie de intensitatea probabilă a cutremurelor cu o perioada de revenire de 50 ani.  

În România, zona cea mai activă din punct de vedere seismic este regiunea Vrancea, 
dar s-au înregistrat mişcări ale scoarţei şi în regiunea Banatului (trei cutremure în anul 1991, 
cu magnitudinea de 5,7, 5,6 şi 5,5 pe scara Richter, ce au provocat decesul a două persoane, 
rănirea altor 30, mii de case avariate şi mii de sinistraţi; două cutremure pe 3 noiembrie 2010 
de 5,9 şi, respectiv, 5,8 pe scara Richter). Cutremurele vrâncene cele mai importante 
înregistrate  relativ recent sunt cel din 10 noiembrie 1940, cu magnitudinea de 7,4 pe scara 
Richter, în urma căruia s-au înregistrat circa 500 victime si pagube totale de circa 10 milioane 
de dolari şi cel din 4 martie 1977 cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care a 
provocat pierderi materiale de 2 miliarde de dolari (echivalat cu circa  5% din PIB) şi multe 
pierderi de vieţi omeneşti, cel mai afectat oraş fiind Bucureştiul. Conform unui raport al 
Băncii Mondiale din 1978, Bucureştiul a  cumulat 70% din pierderi, respectiv 1,4 miliarde de 
dolari, precum şi 1.391 morţi şi 7.596 răniţi, reprezentând 90% din totalul pe ţară. Rezultă că 
problema seismică a României o reprezintă Bucureştiul, care alături de Lisabona reprezintă 
singurele oraşe europene caracterizate de efectul Mexico City, potrivit căruia, datorită 
condiţiilor de sol, intensitatea cutremurelor este mai mare în aria respectivă decât în zone mult 
mai apropiate de epicentru.  

Alt risc catastrofal pentru România îl reprezintă inundaţiile. Anual, din cauza 
inundaţiilor, mor în medie opt persoane şi zeci de mii de hectare sunt acoperite de ape. La 
inundaţii se adaugă alunecările de teren, ceea ce determină ca peste 30% din teritoriul 
României să prezinte expunere ridicată la riscul de inundaţii. 

Conform informaţiilor furnizate de Banca Mondială evaluarea pagubelor datorate 
inundaţiilor în România se prezintă astfel: pierderile materiale în perioada 1997-2001 s-au 
cifrat la circa 528,9 milioane de dolari; în anul 1999 – la 132 milioane de dolari, iar în anul 
2000 – la 98,3 milioane de dolari. Referitor la inundaţiile din 2005, pierderile totale s-au cifrat 
la aproximativ 1,5 miliarde de euro şi au reprezentat 1,9% din PIB-ul aferent acestui an, fiind 
cele mai costisitoare, din punct de vedere al pierderilor înregistrate. Din acestea, doar 1% din 
totalul pierderilor înregistrate reprezintă daune asigurate, respectiv circa 16 milioane euro 
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(ICAR, 2007). Rezultă că în sarcina statului revine cea mai mare parte a cheltuielilor cu 
refacerea obiectivelor distruse, si numai 1% revine în sarcina societăţilor de asigurare din 
România.  

Inundaţiile din 2010 au provocat daune de circa 700 milioane EUR, ce depăşesc 0,6% 
din PIB-ul României, acestea fiind cele mai însemnate pierderi după inundaţiile din anul 2005.  

În afara acţiunii forţelor naturii, bunurile şi proprietăţile din România, precum şi 
activitatea oamenilor pot fi afectate de anumite fenomene neprevăzute, care au caracter 
subiectiv şi care sunt legate de comportamentul uman, denumite generic catastrofe tehnice sau 
accidente. Chiar dacă numărul catastrofelor naturale este mai redus decât al celor tehnice, 
ţinând cont de numărul deceselor provocate de ele şi de impactul economic major al acestora 
asupra societăţii, rezultă că nevoia de protecţie este necesară în primul rând pentru catastrofele 
naturale, fără însa a neglija în totalitate catastrofele tehnice.  

Obligativitatea asigurării locuinţelor în România a fost anulată în anul 1995, prin 
apariţia Legii nr. 136, privind asigurările şi reasigurările în România, moment în care 
procentajul locuinţelor asigurate era de circa 90% din total. După 14 ani de la renunţarea la 
obligativitatea asigurării locuinţelor, la 1 iulie 2009, ponderea locuinţelor asigurate facultativ 
se ridica la aproape 25% din totalul estimat de 8,3 milioane locuinţe, conform informaţiilor 
furnizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (XPRIMM, 2009). Rezultă o diferenţa de 
75% care este neasigurată facultativ, respectiv nu există protecţie prin asigurare, iar statul nu 
poate suporta integral refacerea după un eventual dezastru, prin fondurile constituite în 
bugetul de stat.  

Pentru exemplificare, în legea bugetului de stat pe anul 2007 s-a prevăzut un nivel al 
fondului de rezervă bugetară de RON 128,7 milioane (0,2% din totalul cheltuielilor bugetului 
de stat) şi un nivel al fondului de intervenţie de RON 12,0 milioane (0,019% din totalul 
cheltuielilor bugetului de stat); ulterior, pe parcursul anului 2007 nivelul celor două fonduri 
bugetare a fost suplimentat de mai multe ori, astfel încât la finele anului 2007 cuantumul celor 
doua fonduri s-a cifrat la aproximativ RON 2,5 miliarde, din care aproximativ jumătate au 
reprezentat despăgubiri pentru culturile agricole calamitate în anul 2007 (Legea bugetului de 
stat, 2006). Ponderi asemănătoare şi chiar mai mici ale cuantumului celor două fonduri în 
totalul cheltuielilor bugetului de stat s-au înregistrat şi în următorii ani: 2008 (0,0017% per 
total, din care: 0,008% pentru fondul de rezervă şi 0,009% pentru fondul de intervenţie), 2009 
(0,18% per total, din care: 0,16% pentru fondul de rezervă bugetară şi 0,016% pentru fondul 
de intervenţie) şi 2010 (0,2% per total, din care: 0,18% pentru fondul de rezervă şi 0,016% 
pentru fondul de intervenţie) (Legea bugetului de stat, 2007, 2009 şi 2010). 

 
2. Indicatorii reprezentativi ai pieţei asigurărilor de proprietate în România 
 
Asigurările de proprietate sunt precizate în anexa 1 din Legea nr. 403/2004 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor, referitoare la clasele de asigurări ce pot fi practicate de societăţile de asigurare, ca 
parte integrantă a asigurărilor generale, şi anume asigurările de proprietate cuprind clasa 8 de 
asigurare denumită asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale şi clasa 9 denumită alte 
asigurări de bunuri. Clasa 8 cuprinde daunele suferite de proprietăţi şi bunuri cauzate de: 
incendiu, explozie, furtună, alte fenomene naturale în afara furtunii, energie nucleară; surpare 
de teren, în timp ce clasa 9 acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri, atunci când aceste 
daune sunt cauzate de grindină sau îngheţ, furt, altele decât cele prevăzute la clasa 8. 

Aşa cum se poate observa de la pct. 2 cererea efectivă de produse de asigurare pentru 
riscurile catastrofale este redusă, datorită puterii de cumpărare precare a persoanelor fizice, a 
convingerii scăzute a acesteia în legătură cu utilitatea asigurării şi nu în ultimul rând a lipsei 
obligativităţii asigurării pentru riscuri catastrofale, înainte de 15.07.2010. Dimensiunea 
scăzută a cererii efective pentru riscurile catastrofale poate fi exprimată prin intermediul a doi 
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indicatori reprezentativi ai pieţei asigurărilor, respectiv gradul de penetrare a asigurărilor si 
densitatea asigurărilor.  

Astfel, la finele anului 2007, gradul de penetrare a asigurărilor de proprietate, calculat 
ca raport între primele brute subscrise pentru asigurările de proprietate şi produsul intern brut, 
a atins nivelul de 0,20%, fata de 1,4% cât reprezintă gradul de penetrare a asigurărilor 
generale în acelaşi an. La 31.12.2007, primele brute subscrise la nivelul pieţei asigurărilor au 
reprezentat 7.175,8 milioane RON, din care primele brute subscrise pentru asigurări generale 
au însumat 5.727 milioane RON, iar din acestea primele brute subscrise pentru asigurările de 
proprietate au totalizat numai 841.915.189 RON.(CSA, Raport anual 2007). Rezulta că, prin 
intermediul contractelor de asigurare de proprietate încheiate de societăţile de asigurare – 
reasigurare din România la nivelul anului 2007 s-a concentrat la dispoziţia acestora, sub forma 
primelor de asigurare, doar 0,2% din produsul intern brut al României.  

Densitatea asigurărilor de proprietate, calculată ca raport între primele brute subscrise 
pentru asigurările de proprietate şi numărul populaţiei, a fost de numai 10,83 EUR/locuitor  şi 
reprezintă efortul financiar mediu făcut pe cap de locuitor cu plata primelor de asigurare 
pentru proprietăţi. Valoarea acestui indicator pentru asigurările de proprietate este de 
aproximativ 10 ori mai mică decât densitatea asigurărilor calculată la nivelul pieţei 
asigurărilor în 2007 (92,29 EUR/locuitor). 

Valoarea produsului intern brut de 412.761,5 milioane RON luată în considerare la 
calculul gradului de penetrare a asigurărilor şi numărul locuitorilor României la 1 iulie 2007 
de 21.537.563 locuitori sunt cei prevăzuţi în anuarul statistic al României pe anul 2008. 
Cursul de schimb EUR/RON la 31.12.2007 este cel valabil la finele anului 2007 de 3,6102 
(http://www.bnro.ro). 

Cei doi indicatori reprezentativi ai pieţei asigurărilor, calculaţi pe baza datelor şi 
informaţiilor din Rapoartele CSA pe anii 2008 şi 2009, sunt prezentaţi în Tabelul 1 de mai jos.  

 
Tabelul 1 

      Indicatorii reprezentativi ai pieţei asigurărilor în perioada 31.12.2008-31.12.2009  
 

Indicatorii  reprezentativi ai pieţei asigurărilor 31.12.2008 31.12.2009 
Prime brute subscrise asigurări de proprietate (mil. 
RON) 

1.057,8 1.098,5 

Prime brute subscrise asigurări generale (mil. RON) 7.068,2 7.241,6 
Prime brute subscrise total piaţă (mil. RON) 8.936,3 8.869,7 
Produsul Intern Brut (mil. RON) 503.958,7 491.273,7 
Populaţia (mil. locuitori) 21,5 21,46 
Curs de schimb EUR/RON  3,9852 4,2282 
Gradul de penetrare a asigurărilor de proprietate (%) 0,21 0,22 
Gradul de penetrare a asigurărilor generale (%) 1,40 1,47 
Densitatea asigurărilor de proprietate (EUR/locuitor) 12,35 12,11 
Densitatea asigurărilor la nivelul pieţei (EUR/locuitor) 104,30 97,75 

 

Sursa: conceput de autor. 
 
Din tabel se poate observa faptul că, deşi în scădere nesemnificativă la 31.12.2009 faţă 

de 31.12.2008, cei doi indicatori reprezentativi ai pieţei asigurărilor de proprietate 
înregistrează valori apropiate de cele înregistrate în anul 2007, ceea ce denotă evoluţia relativ 
constantă a acestor indicatori în perioada analizată, precum şi dimensiunea redusă a cererii 
efective pentru riscuri catastrofale în România. După 10 ani de la renunţarea la obligativitatea 
asigurării locuinţelor în România, efectele instituirii asigurării facultative sunt concludente, şi 
anume în timp ce asigurarea a avut un caracter obligatoriu, procentajul locuinţelor asigurate a 
fost de circa 90% din total, iar după ce aceasta a devenit facultativă, numărul proprietarilor 
care deţin o poliţă de asigurare a locuinţei a scăzut, ajungând la 4,3% in 2005.  
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3. Asigurarea obligatorie a locuinţelor în România: prezent şi perspective 
 
 Pornind de la dezechilibrul între riscurile mari la care este expusă România şi gradul 
mic de cuprindere în asigurarea facultativă a locuinţelor, rezultă că singura soluţie viabilă 
pentru a finanţa potenţialele daune la locuinţe provocate de catastrofe naturale este asigurarea 
obligatorie.  
 Prin urmare, soluţia de asigurare a riscurilor catastrofale identificată în România a fost 
aceea de pool de reasigurare, constituit de asigurătorii autohtoni autorizaţi, care să subscrie în 
primă instanţă aceste riscuri, continuând apoi cu retrocesiunea până se ajunge la o dispersie 
satisfăcătoare a riscurilor.  

Discuţiile privind introducerea unui sistem de asigurare obligatorie a locuinţelor au 
demarat în România în anul 1995 şi, după o lungă perioadă de dezbateri, pe 4 noiembrie 2008 
a fost promulgată legea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecă-
rilor de teren şi a inundaţiilor (Legea nr. 260/2008). Aplicarea legii asigurării obligatorii a 
locuinţelor a fost amânată de mai multe ori, iar startul oficial al acesteia a fost la 15 iulie 2010. 
De la această data cei aproximativ 8,3 milioane de proprietari de locuinţe trebuie să achiziţio-
neze o poliţă de asigurare obligatorie până la 15 ianuarie 2011. În caz contrar, amenzile 
prevăzute sunt cuprinse între 100 şi 500 RON. 

În baza Legii nr. 260/2008, în noiembrie 2009 a fost constituit Pool-ul de Asigurare 
Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), care şi-a început activitatea la 1 februarie 2010. PAID 
a fost constituit ca o societate de asigurare-reasigurare, cu un capital de 4,5 milioane EUR, 
prin participarea a 13 societăţi de asigurare din România, din cele 16 societăţi interesate să 
încheie poliţe de asigurare a locuinţelor. Surprinzător este faptul că societăţi de renume din 
piaţa asigurărilor nu au investit în PAID, la momentul constituirii acestuia, motivând decizia 
pe seama recomandărilor efectuate de acestea cu privire la amendamentele ce trebuie aduse la 
legea asigurării obligatorii.  

Asigurarea obligatorie a locuinţelor acoperă riscul de cutremur, alunecări de teren ori 
inundaţii, pentru fiecare construcţie cu destinaţie de locuinţă. Suma maximă asigurată este de 
20.000 euro pentru locuinţele de tip A şi de 10.000 euro pentru locuinţele de tip B. Prima 
obligatorie este de 20 euro în cazul locuinţelor tip A şi de 10 euro în cazul locuinţelor tip B. 
Prin urmare, toţi proprietarii, persoane fizice şi juridice, vor fi nevoiţi să îşi asigure locuinţele 
împotriva riscurilor de inundaţii, cutremur şi alunecări de teren. Pentru o primă anuală de 10 
euro sau, respectiv, de 20 euro aceştia vor beneficia de o despăgubire maximă de 20.000 euro. 

Pentru o protecţie reală a portofoliului, PAID beneficiază de un program de reasigurare 
de tip excedent de daună. Plasamentul acestui program s-a realizat cu sprijinul a patru brokeri 
de renume naţional şi internaţional, şi anume AON Benfield, Guy Carpenter, Stellar Re şi 
Willis Re. Programul de reasigurare este activ şi este plasat 100%, printre reasigurătorii 
participanţi aflându-se Swiss Re, Partner Re, Sirius,Transatlantic, Kiln si Sindicatele Lloyds. 
Efortul plăţii primei de reasigurare a fost făcut din fondurile PAID, cu ajutorul Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor.  

Problema principală o reprezintă faptul că populaţia României este informată doar 
într-o mică măsură referitor la beneficiile asigurării locuinţei. Companiile de asigurare 
încearcă să crească gradul de conştientizare a populaţiei privind necesitatea încheierii unei 
asigurări facultative, care să acopere diferenţa între valoarea reală a locuinţei şi suma de 
maximum 20.000 euro primită prin asigurarea obligatorie. 

În cazul unui eveniment catastrofal major, expunerea financiară a guvernului este 
estimată de Banca Mondială la aproximativ două miliarde euro, în condiţiile unui grad de 
penetrare a asigurărilor obligatorii a locuinţelor de 100%, ceea ce nu va fi cazul cel puţin în 
următorii doi ani. Pentru primul an de activitate al PAID se aşteaptă la un grad de penetrare de 
minimum 40%, deşi cel mai important aspect este acela ca populaţia să nu perceapă asigurarea 
obligatorie ca pe o taxă, ci ca pe un instrument de protecţie financiară minimă în caz de 
dezastru.  
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Încă din faza de proiect, legea a stârnit multe controverse din partea populaţiei, a  
asigurătorilor şi a altor instituţii. Principalele preocupări de îmbunătăţire a sistemului vizează 
următoarele aspecte: 

- modificarea atât a sumei asigurate obligatoriu, cât şi a primei de asigurare, în funcţie 
de mărimea locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei, precum şi în raport cu  pierderea 
maximă posibilă şi cu reasigurarea necesară. În condiţiile actuale, sistemul nu poate acoperi 
decât o parte din fondurile necesare reconstrucţiei în cazul unei catastrofe naturale;  

- lipsa deductibilităţii fiscale;  
- participarea limitată în rândul companiilor de asigurări de pe piaţă; 
- asigurarea locuinţelor din clasa 1 de risc seismic numai după terminarea lucrărilor de 

consolidare a acestora; 
- reglementarea modului de plată al despăgubirilor, respectiv plata despăgubirilor se va 

efectua de asigurători şi nu de către PAID;  
- precum si lipsa unui sprijin financiar clar din partea guvernului, de tip garanţie sau 

împrumut pentru prima de reasigurare. Pentru început, în cazul PAID, cum nici nu poate fi 
vorba de un împrumut guvernamental, singura variantă viabilă o reprezintă menţinerea unui 
program de reasigurare care să ofere îndeplinirea cerinţelor minime de solvabilitate. În lumina 
introducerii Solvency II, apare problema solvabilităţii PAID, iar pe măsură ce portofoliul de 
asigurări se dezvoltă vor trebui alocate sume tot mai mari pentru reasigurare pentru adaptarea 
la noile cerinţe impuse de această directivă. Pe viitor, vor exista probleme majore legate de 
reasigurare pentru îndeplinirea cerinţelor Solvency II şi pentru aceasta trebuie rezolvat 
aspectul împrumutului guvernamental. Acordarea unei linii de credit garantate de stat ar trebui 
sa constituie o obligaţie a guvernului, nu doar o posibilitate din partea acestuia.  
          Proiectul de modificare a Legii nr. 260/2008, care conţine amendamentele industriei de 
profil se află în discuţie în Parlamentul României. Rezolvarea acestor aspecte vor clarifica 
unele aspecte  solicitate de către asiguratorii care au contribuit la constituirea PAID şi vor 
suscita interesul altor companii din piaţă de a investi în PAID. 

  
Concluzii 

Controversata lege a asigurării obligatorii a locuinţelor în România împotriva 
dezastrelor naturale care a intrat în vigoare începând cu 15 iulie 2010 reprezintă un punct de 
pornire pentru un management unitar al riscurilor catastrofale în România, el urmând sa fie 
îmbunătăţit continuu, în funcţie de realităţile concrete ale societăţii româneşti privind riscurile 
catastrofale.  

Toate măsurile întreprinse de România, până în prezent, pe linia managementului 
riscurilor catastrofale ne conduc la ideea că, numai printr-un efort comun, susţinut de către 
toate instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor generate de dezastre naturale, se măreşte 
capacitatea de răspuns a ţarii noastre în faţa dezastrelor, care au existat şi vor exista 
întotdeauna. 
 În măsura în care PAID va putea cumpăra reasigurare la nivelul solicitat de Solvency II 
sau dacă va reuşi să aloce mai mult capital pentru acoperirea riscurilor catastrofale, conform 
cerinţelor acestei directive, atunci România va beneficia de cel mai mare program de reasigurare 
din Europa, din punct de vedere al capacităţii de reasigurare.   
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Rezumat. La doar trei ani de la obţinerea statutului de membru al FMI, România a 
avut acces la resursele financiare ale fondului, ultimul împrumut fiind aprobat în anul 2009. 
Acest studiu îşi propune evidenţierea situaţiei economice a României în perioada 
premergătoare acordului încheiat cu FMI, a condiţionărilor impuse în vederea acordării 
împrumutului, precum şi a consecinţelor economice ale acordului asupra politicilor 
naţionale. 
 
Cuvinte-cheie: FMI; acord stand-by; politici naţionale; indicatori macroecomonici; datorie 
publică.  
 

Coduri JEL: H30, H60, E30, E61. 
Coduri REL: 8A, 13A. 

 
 

1. Introducere  
 
Odată cu obţinerea statutului de membru al FMI în 1972, România a avut acces la 

resursele financiare ale fondului în schimbul plăţii cotei-părţi de participare în valoare de 
1.030,2 milioane DST. 

Asistenţa financiară de care a beneficiat România s-a concretizat în zece programe de 
împrumut nepreferenţiale de tipul Acord Stand-by. 

Între anii 1972 şi 1990, România a folosit resursele FMI în trei ocazii, suma totală 
trasă din aceste împrumuturi fiind de 976,6 miliarde DST. 

După 1990, România a încheiat 8 acorduri cu FMI din care doar unul a fost de tip 
preventiv, cu o durată de 24 de luni, fără să fi fost trasă nicio sumă. 
 

Tabelul 1 
Istoricul acordurilor România-FMI 

 

Tipul acordului Data aprobării Data expirării 
sau rezilierii 

Suma aprobată 
(milioane DST) 

Suma trasă 
(milioane DST) 

Stand-by 10/03/1975 10/02/1976 95,0 95,0 
Stand-by 09/09/1977 09/08/1978 64,1 64,1 
Stand-by 06/15/1981 01/14/1984 1.102,5 817,5 
Stand-by 04/11/1991 04/10/1992 380,5 318,1 
Stand-by 05/29/1992 03/28/1993 314,0 261,7 
Stand-by 05/11/1994 04/22/1997 320,5 94,3 
Stand-by 04/22/1997 05/21/1998 301,5 120,6 
Stand-by 08/05/1999 02/28/2001 400,0 139,75 
Stand-by 10/31/2001 10/15/2003 300,0 300,0 
Stand-by preventiv 07/07/2004 07/07/2006 250,0 0 (nefinalizat) 
Stand-by 05/04/2009 03/15/2011 11443,0 9800,0 

Sursa: FMI. 
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Primul acord de după 1990 a avut ca scop accelerarea reformelor economice, în special 
a celei din sistemul financiar-bancar. În memorandumul încheiat era vizată o stabilizare 
graduală a economiei, prin liberalizarea treptată a preţurilor, reducerea inflaţiei, devalorizarea 
cursului de schimb şi trecerea la o rată de schimb flotantă, eliminarea dobânzii real-negative, 
aplicarea unui sistem de impozitare corelat cu veniturile încasate, stimularea procesului de 
economisire şi a investiţiilor. 

În 1992 a fost încheiat un nou acord ce avea ca obiective: diminuarea inflaţiei, 
încheierea mişcării corective a preţurilor şi liberalizarea cursului de schimb al leului, 
menţinerea deficitului bugetar la un nivel care să poată fi finanţat fără consecinţe inflaţioniste, 
redresarea poziţiei externe a ţării prin ameliorarea situaţiei balanţei de plăţi externe şi 
creşterea rezervelor valutare. 

Al treilea aranjament Stand-by de după 1990 a inclus şi o facilitate de transformare 
sistemică, deoarece România se afla într-o perioadă de tranziţie şi se confrunta cu dezechilibre 
majore ale balanţei de plăţi. Astfel, măsurile se refereau la devalorizarea substanţială a 
cursului valutar oficial, eliminarea subvenţiilor de stat, stabilirea unei rate a dobânzii real-
pozitive, stabilirea unor obiective de restructurare a sistemului financiar-bancar şi în domeniul 
privatizării. 

Următorul acord Stand-by încheiat în 1997 viza: menţinerea deficitului bugetar la un 
nivel rezonabil, reducerea ratei inflaţiei, liberalizarea pieţei valutare şi a preţurilor la utilităţi, 
creşterea rezervelor BNR sau sistarea creditelor discreţionare. 

Doi ani mai târziu, guvernul a solicitat din nou ajutor financiar pentru programele sale 
economice care prevedeau diminuarea deficitului de cont curent, scăderea inflaţiei, 
consolidarea fiscale şi restricţionarea creşterii salariilor, creşterea rezervelor valutare ale BNR, 
reducerea pierderilor întreprinderilor publice şi implicarea mai puternică a pieţei de capital în 
procesul de atragere a capitalurilor străine. 

În anul 2001 a fost finalizat următorul aranjament cu FMI care a fost eliberat în mai 
multe tranşe. Condiţiile impuse se refereau la: susţinerea procesului de dezinflaţie şi 
menţinerea deficitului de cont curent, concomitent cu accelerarea reformelor structural şi 
întărirea perspectivelor de creştere economic. Prin memorandumul tehnic s-au convenit 
următoarele acţiuni în domeniul politicii fiscal-bugetare: susţinerea continuă a procesului de 
reducere a inflaţiei, îmbunătăţirea administraţiei fiscale, alocarea de fonduri suplimentare 
pentru investiţii publice şi pentru susţinerea protecţiei sociale în vederea atenuării impactului 
creşterii preţului la energie şi restructurării companiilor de stat. 

 
2. Situaţia economică a României în perioada premergătoare încheierii acordului  

cu FMI 
 
Evoluţia negativă a economiei globale din ultimii ani a avut impact şi asupra 

României. Primele semne de declin economic s-au simţit încă din trimestrul  III 2008 când a 
fost înregistrată o scădere a PIB de 0,1% faţă de trimestrul II 2008. Scăderea PIB s-a accentuat 
în anul 2009 ajungând la o reducere de 7,4% după primele 9 luni ale anului. Această situaţie a 
fost cauzată de o diminuare a cererii interne cu 13,7% (cu o scădere a importurilor de 24,3%) 
şi a celei externe cu 10,1%.  Reducerea PIB în trei trimestre consecutive  în 2009 evidenţiază 
faptul că România a intrat şi ea în recesiune economică. De asemenea, s-a înregistrat o scădere 
a comerţului exterior şi o adâncire a deficitului de cont curent în prima parte a anului 2009 
care până la sfârşitul anului s-a ameliorat. Finanţarea acestui deficit s-a realizat în proporţie de 
94,1% din investiţiile străine directe atrase care au totalizat 3,7 miliarde de euro, în scădere cu 
4 miliarde de euro faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008. 

Recesiunea economică resimţită pe plan mondial s-a extins şi în România care are o 
economie deschisă, promovând schimburile comerciale internaţionale. Această situaţie  a 
afectat în special sectorul industrial ca urmare a expunerii acestuia la pieţele internaţionale din 
cauza investiţiilor majore de capital străin în acest sector. Pe fondul reducerilor de activitate 
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din toate sectoarele economice, rata şomajului a crescut, atingând valoarea de 7,5% în 
noiembrie 2009. Contracţia severă a economiei româneşti din anul 2009 s-a repercutat şi 
asupra inflaţiei. Astfel, plecând de la rigidităţile structurale manifestate în anumite segmente 
ale pieţei bunurilor şi serviciilor, ale pieţei muncii, precum şi la nivelul cheltuielilor bugetare,  
rata inflaţiei a avut un trend ascendent atingând un nivel maxim de 6,89% în februarie 2009, 
fiind influenţată şi de deprecierea monedei naţionale în raport cu principalele valute.  

Din execuţia bugetului general consolidat aferent anului 2009 reies următoarele 
modificări faţă de anul 2008: o scădere a veniturilor bugetului general consolidat ca urmare a 
reducerii încasărilor din impozitul pe profit, TVA şi taxe vamale, compensată cu creşterea 
încasărilor din impozitul pe venit, accize şi impozite pe proprietate, şi în acelaşi timp o 
creştere a cheltuielilor bugetului general consolidat datorată creşterii cheltuielilor de personal, 
a cheltuielilor cu asistenţa socială şi a cheltuielilor cu dobânzile, iar nivelul cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile a urmat un trend descrescător, ceea ce a generat o adâncire a deficitului 
bugetar. În primele luni ale anului 2009 guvernul a emis titluri de stat pe piaţa internă cu 
ajutorul cărora a finanţat, în principal, deficitul bugetar. 

La sfârşitul anului 2008 România avea un nivel al datoriei publice de  109,75 miliarde 
lei, reprezentând 21,78% din PIB. În primele sase luni ale anului 2009, aceasta a crescut cu 
12,6%, ajungând la 123,61 miliarde de lei, adică 23,27% din PIB. După primele două 
trimestre din 2009, 64,10% din datoria publică era denominată în lei, iar 25,30% din datorie 
era exprimată în euro. Alte valute deţineau o pondere de 10,60% în datoria publică a 
României.  

Pe ansamblul economiei naţionale, în 2009 s-au produs modificări esenţiale 
comparativ cu anul anterior,  în ceea ce priveşte principalii indicatori macroeconomici 
prezentaţi în Tabelul 2 care evidenţiază o deteriorare a situaţiei economice şi financiare. 

 
Tabelul 2 

Evoluţia comparativă a principalilor indicatori macroeconomici 2008/2009 
– modificare procentuală faţă de anul anterior, % – 

Indicator 2008 2009 
PIB  creştere reală(%) 7,3 -7,1 
Consumul final 9,1 -8,2 
Export de bunuri şi servicii 8,7 -5,5 
Import de bunuri şi servicii 7,8 -20,6 
Contul curent (% din PIB) -11,6 -4,5 
Deflatorul PIB 15,2 2,8 
Rata şomajului înregistrat 4,4 7,8 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-
2014, noiembrie 2010. 
 

Având în vedere ponderea mare în datoria publică guvernamentală a titlurilor de stat 
cu scadenţă pe termen scurt, ceea ce atrăgea o creştere a riscului de refinanţare a datoriei 
publice în anul 2009, precum şi situaţia economiei naţionale în ansamblu, guvernul a solicitat 
sprijin financiar de la instituţii financiare internaţionale în termeni foarte avantajoşi în 
comparaţie cu costurile asociate refinanţării prin titluri de stat. 

 
3. Acordul stand-by din 2009  
 
Cel mai recent acord cu FMI a fost aprobat în luna mai 2009, pentru o perioadă de doi 

ani, în sumă de 11.443 miliarde DST. Acest împrumut va fi rambursat până în 2016 conform 
scadenţarului stabilit, iar statul roman va plăti o dobândă anuală de 3,5%. 

Acordul stand-by presupune eliberarea în mai multe tranşe a sumei către România în 
funcţie de planul de măsuri implementate de aceasta, evidenţiate în evaluările periodice 
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efectuate de FMI. Programul de reformă al guvernului îşi propune să întărească politicile 
macroeconomice şi să stabilizeze piaţa financiară în ciuda diminuării intrărilor de capital 
străin privat în vederea eliminării dezechilibrelor fiscale şi a celor externe ale României. 

Memorandumul tehnic al acordului din 2009 prevede următoarele condiţionalităţi:   
- Evoluţia plafoanelor privind capitalul extern, 
- Cheltuielile guvernamentale, 
- Garanţiile guvernamentale, 
- Interzicerea restanţelor la datoria externă şi la datoria publică. 
Contractarea acestui împrumut are în vedere stabilizarea economiei naţionale, cu 

acţiuni corective în domeniul fiscal şi la nivelul cheltuielilor bugetare. 
Suma contractată prin acordul Stand-by cu FMI va fi disponibilizată în 8 tranşe în 

decursul perioadei de doi ani. Astfel, prima tranşă în valoare de 4,37 miliarde DST a fost 
eliberată imediat după ce a fost aprobat de Boardul FMI acordul Stand-by cu România şi a 
fost destinată în totalitate întăririi rezervelor BNR. În luna septembrie 2009 a fost virată a 
doua tranşă în valoare de 1,718 miliarde DST din care jumătate au intrat în rezerva BNR şi 
cealaltă jumătate au mers la Trezoreria Statului. Pentru a disponibiliza cea de-a doua tranşă, 
FMI a realizat prima evaluare trimestrială verificând respectarea de către guvernul român a 
criteriilor de performanţă stabilite pentru sfârşitul lunii iunie. 

Programată iniţial pentru sfârşitul lunii decembrie 2009, a treia tranşă de 1,409 DST a 
fost însă eliberată în februarie 2010, împreună cu tranşa a patra, în valoare de 760 milioane 
DST. Acest lucru se datorează faptului că la finalizarea celei de-a doua analize trimestriale din 
septembrie 2009 s-a constatat  nerespectarea criteriilor de performanţă stabilite. 

În urma analizei trimestriale, în iulie 2010 a fost eliberată a cincea tranşă în valoare de 
768 milioane DST care a mers în totalitate în rezerva Băncii Naţionale. Având în vedere 
progresele înregistrate în privinţa criteriilor convenite cu Fondul, în septembrie 2010 a fost 
trasă a şasea tranşă din acord în valoare de 760 milioane DST. Următoarea tranşă preconizată 
pentru luna decembrie 2010 va fi cel mai probabil eliberată în 2011 din cauza faptului că 
autorităţile române nu au îndeplinit nicio condiţie din cele convenite cu FMI. Până în prezent 
din totalul ajutorului financiar a intrat în România suma de 9,8 miliarde DST. 

Maturitatea fiecărei tranşe este de cinci ani, perioadă în care se calculează dobânda 
care se plăteşte trimestrial prin debitarea directă a contului de DST al României deschis la 
FMI. În afară de dobânda aferentă împrumuturi, guvernul român va plăti şi un comision de 
serviciu de 0,5% la fiecare tragere şi un comision de angajament perceput la începutul fiecărei 
perioade de 12 luni 

Rambursarea efectivă a împrumutului începe în 2012, iar plăţile în contul acordului cu 
FMI în anii 2011 şi 2012 nu vor fi mai mari de 0,3% din PIB, însă vârful plăţilor se va 
înregistra în 2013 când rambursările vor atinge aproape 3% din PIB. 
 

Tabelul 3 
Graficul de rambursare a împrumutului de la FMI  

– mld. euro – 
 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Amortisment 0 0 0 1,48 4,91 4,89 1,58 0,12 
Dobândă 0,13 0,34 0,41 0,4 0,3 0,11 0,02 0,001 
Total 0,13 0,34 0,41 1,88 5,21 5 1,6 0,121 

Sursa: FMI. 
 

4. Consecinţele împrumutului FMI asupra politicilor naţionale 
 
Per ansamblul economiei naţionale, în primul semestru al anului 2010 PIB-ul a scăzut 

cu 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Mai mult, creşterea economică din primul 
trimestru al lui 2010 a continuat trendul descendent, fiind cu 0,3% mai mică decât cea 
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înregistrată la finele lui 2009. Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză, pentru 
anul 2010 s-a estimat o reducere în termeni reali a PIB de 1,9%, deşi la fundamentarea 
bugetului pentru anul 2010 s-a luat în calcul o creştere de 1,3% urmărind implementarea unor 
politici restrictive cu accent pe  reforma structurală a sistemului public de salarizare, a 
sistemului de pensii cu efect asupra reducerii deficitului bugetar. 

Pentru reducerea deficitului bugetar, guvernul a luat măsuri dure din a doua jumătate a 
anului curent pe termen scurt, când a crescut cota de TVA cu cinci puncte procentuale 
concomitent cu reducerea salariilor în sistemul bugetar cu 25% şi a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii cu 20%. Aceste măsuri corelate au avut un impact major asupra consumului 
populaţiei, dar şi asupra consumului guvernamental. 

Astfel, consecinţele economice ale acestor măsuri acestor ar putea consta în: creşterea 
preţurilor pentru anumite categorii de bunuri şi servicii, reducerea consumului public şi 
guvernamental, reducerea numărului agenţilor economici, creşterea ratei şomajului, 
destabilizarea cursului de schimb, amânarea finanţării deficitului bugetar şi nu în ultimul rând 
creşterea evaziunii fiscale. 

Măsurile privind reducerea cheltuielilor bugetare şi creşterea veniturilor la bugetul de 
stat au condus la o rectificare bugetară negativă în luna august, în condiţiile în care rezultatele 
execuţiei bugetare pe primele două trimestre ale anului arată că: 

– volumul veniturilor colectate la bugetul general consolidat, în primele două ale 
anului 2010, au fost cu 0,1% mai reduse decât cele colectate în aceeaşi perioadă a anului 
precedent, ca urmare a faptului că principalele venituri fiscale colectate au înregistrat reduceri 
considerabile. Mai mult, încasările din principalele venituri fiscale se află sub 50% din 
estimările anuale avute în vedere la fundamentarea bugetului; 

– volumul cheltuielilor bugetului general consolidat au înregistrat o creştere cu 0,4% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, deşi unele categorii de cheltuieli publice s-au 
redus. Astfel, cheltuielile cu personalul au înregistrat, pe de o parte, o scădere cu 4,5% la 
nivelul bugetului general consolidat, iar, de altă parte, o majorare cu 3,7% la nivelul bugetului 
de stat, situaţie declanşată de reorganizarea anumitor instituţii publice, din luna decembrie a 
anului 2009. Oricum, până la finalul primului semestru al anului 2010 cheltuielile de personal 
realizate au depăşit pragul de 50% din prevederile anuale aprobate. O scădere au înregistrat şi 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile, dar şi cheltuielile pentru investiţii.  

Reducerea consumului a generat un proces de dezinflaţie, însă majorarea taxelor şi 
accizelor, precum şi deprecierea monedei naţionale faţă de euro, în al doilea semestru al anului 
2010, va conduce, până la finele anului, la o creştere a ratei inflaţiei la valoarea de 7,9%. 

Înrăutăţirea situaţiei economice a atins şi piaţa muncii, astfel că se aşteaptă o creştere a 
ratei şomajului ca urmare a ajustărilor bugetare mult mai severe din a doua parte a anului.  

Cu toate acestea, politica privind finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei 
publice a fost centrată pe echilibrarea surselor interne şi externe contractate. Astfel, jumătate 
din tranşele trei şi patru ale împrumutului acordat de către FMI, în valoare totală de 1,1 
miliarde DST, a fost utilizată, în primul semestru al anului 2010, pentru finanţarea deficitului 
bugetar şi refinanţarea datoriei publice.  

Referitor la datoria publică guvernamentală, ca urmare a creşterii emisiunilor titlurilor 
de stat de pe piaţa internă şi a tragerilor din împrumutul extern acordat de FMI, în primul 
semestru al anului 2010, aceasta a crescut cu 22,85% faţă de sfârşitul anului 2009.  

Conform Comisiei Naţionale de Prognoză, în ceea ce priveşte principalii indicatori 
macroeconomici prezentaţi în Tabelul 4, până în anul 2014, se prefigurează o redresare 
treptată a economiei naţionale transpusă în creştere economică, creşterea comerţului exterior, 
reducerea deficitului de cont curent, scăderea ratei inflaţiei şi a ratei şomajului.  
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Tabelul 4 
Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici 2010/2014 

– modificare procentuală faţă de anul anterior, % – 
Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 
PIB  creştere reală(%) -1,9 1,5 3,9 4,5 4,7 
Consumul final -3,3 1,3 3,4 3,7 3,9 
Export de bunuri şi servicii 15,0 7,7 7,9 8,3 9,4 
Import de bunuri şi servicii 10,6 7,3 7,7 8,1 9,6 
Contul curent (% din PIB) -5,7 -5,5 -4,9 -4,1 -4,0 
Deflatorul PIB 6,2 4,8 5,9 5,3 4,8 
Rata şomajului înregistrat 8,0 7,8 7,3 6,9 6,3 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-
2014,  noiembrie 2010. 
 

5. Concluzii 
 
Fundamentarea oportunităţii contractării împrumutului de la FMI poate atrage opinii 

contrarii. În opinia noastră, motivul real a fost evitarea, de către BNR, a unei crize financiare 
ca urmare a lipsei de lichiditate imediată a rezervelor internaţionale. 

Intervenţia FMI s-a concretizat şi de această dată în reducerea cheltuielilor publice 
concomitent cu creşterea fiscalităţii, cu implicaţii serioase asupra principalilor indicatori 
macroeconomici şi nu numai. Efectele măsurilor de redresare economică convenite cu FMI 
vor fi probabil resimţite începând cu anul 2011, când se aşteaptă o îmbunătăţire a principalilor 
indicatori macroeconomici. 
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Rezumat. Inundaţiile din ultimii ani, riscul seismic, îmbătrânirea fondului locativ, 
gradul mic de cuprindere a asigurărilor facultative ale locuinţelor sunt factorii care au 
determinat autorităţile să demareze sistemul asigurărilor obligatorii ale locuinţelor, de teama 
unor evenimente  naturale tot mai devastatoare pentru locuinţele românilor. Studiul 
analizează starea actuală a sistemului de asigurare obligatorie a locuinţei în România, 
principiile de funcţionare, sustenabilitatea, evoluţia comparativ cu alte state ale Uniunii 
Europene, perspective şi influenţe asupra asiguratorilor implicaţi în sistem. 

 
Cuvinte-cheie: asigurare obligatorie; PAID; riscuri acoperite. 
 
Coduri JEL: G22, G28, Q54. 
Cod REL: 11C. 

 
 

1. România şi riscul seismic şi de inundaţii 
 
Anul 2010 este considerat de mulţi specialişti ca şi anul cutremurelor. Încă de la 

începutul acestui an, în primele două luni, au avut loc trei cutremure devastatoare. Cel mai 
devastator cutremur a avut loc în Haiti, de 7 grade pe scara Richter, cauzând moartea a 200.000 
oameni, urmat de un seism în Japonia, de 7,2 grade, şi unul în Chile, de 8,8 grade, care a condus 
la moartea a 800 oameni şi pagube de 1,5 milioane de case, pagubele ridicându-se la 20-30 
miliarde de dolari.  

Numărul seismelor este în creştere în ultimii ani; de la momentul înfiinţării catalogului 
global al seismelor, în 1964, s-a constatat că, anual, au loc circa 17 cutremure cu o 
magnitudine de 7 grade pe scara Richter sau chiar mai mare. 

Experţii seismologi susţin că, în România, cutremurele de mare magnitudine  (peste 7 
grade) se produc cu o periodicitate de 30-40 de ani. Ultimele trei seisme majore s-au produs în 
anii 1838, 1940 şi 1977. În cutremurul din 1977 (7,3 grade pe scara Richter) au murit 1.500 de 
oameni, majoritatea în Capitală, şi s-au prăbuşit aproximativ 35.000 de locuinţe. În România 
exista aproximativ 3.000 de clădiri neconsolidate şi afectate deja de cutremurul din 1977, din 
care aproape 1.000 în Bucureşti – capitala europeană cea mai expusă la riscuri catastrofale. 
Numai în Capitală sunt identificate şi clasificate în gradele 1-3 de risc seismic peste 5.000 de 
construcţii, iar ritmul mediu de consolidare este de aproximativ zece clădiri pe an. 

Toate aceste date, coroborate cu faptul ca în prezent zona Vrancea este o zona 
seismică activă, determină  specialiştii în seismologie(1) să atenţioneze asupra probabilităţii 
producerii unui cutremur, cu efecte catastrofale, de o magnitudine posibil mai mare decât cel 
din 1977(2). 

Pe lângă riscul seismic, şi riscul de inundaţii este unul semnificativ. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Mediului în Strategia Naţională de Management al Riscului la 
Inundaţii pe Termen Mediu şi Lung, în România, 900.000 de persoane locuiesc în zone cu risc 
ridicat de inundaţii, 88.000 de locuinţe şi un milion de hectare de teren inundabil. 

În 2009, pagubele provocate de inundaţii s-au ridicat la valoarea de 156,4 milioane de 
lei, iar în 2008, de 2,79 miliarde de lei, potrivit datelor furnizate de Ministerul Mediului. În 
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urma inundaţiilor din iunie 2010, au fost afectate 37 de judeţe, 7.200 de gospodarii şi anexe, 
12.500 de persoane evacuate, 25 de decese, 33.500 de hectare de teren arabil, 22.500 de 
hectare de păşuni şi fâneţe, 5.700 de hectare de păduri, precum şi 34 de drumuri naţionale, 93 
de drumuri judeţene şi 120 de drumuri comunale. 

Ca şi măsură de protecţie împotriva acestor riscuri avem posibilitatea încheierii unei 
asigurări facultative a locuinţei care să acopere acest risc, cumulată cu acţiuni concrete ale 
statului în domeniu(3) (reconstrucţii de diguri, consolidări de clădiri, reîmpăduriri etc.) 
măsuri printre care se numără şi introducerea asigurării obligatorii a locuinţei, care acoperă 
şi aceste riscuri. 
 

2. Apariţia asigurării obligatorii a locuinţelor 
 
Primul proiect de lege pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor, din 2002, prevedea 

constituirea unui asigurator de stat care să administreze riscurile de catastrofă. S-a renunţat la 
această soluţie, iar legea aflată astăzi în vigoare se poate aplica printr-un pool de asigurare 
realizate de cele 13 companii private: Groupama, Astra, Uniqa, Generali, Ardaf, Euroins, 
Carpatica Asig, Grawe, Credit Europe, ABC Asigurări, Certasig, City Insurance şi Platinum. 

Potrivit legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (Legea nr. 260/2008) 
proprietarii de locuinţe sunt obligaţi să încheie poliţe de asigurare obligatorie a locuinţelor, 
suma maximă asigurată fiind de 20.000 euro pentru locuinţele tip A şi de 10.000 euro pentru 
locuinţele tip B. 

Prima anuală obligatorie este de 10 euro în cazul locuinţelor tip B – construcţie cu 
pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic (35% din total),  şi de 20 euro în cazul locuinţelor tip A – cu structura de rezistenţă din 
beton armat, metal sau lemn (65%). Asigurarea obligatorie a locuinţelor intră în vigoare la ora 
zero a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatoriu, ce se achită  anual şi integral. 

 Proprietarii care nu îşi asigură locuinţele riscă o amendă între 100 şi 500 lei, iar 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de persoanele 
împuternicite în acest scop. 

PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de 
asigurare obligatorie a locuinţelor şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare. Primarul, 
prin compartimentul de specialitate al acestuia, va trimite în termen de trei zile de la data 
primirii listei scrisori de înştiinţare cu confirmare de primire către debitori; contravaloarea 
acestor trimiteri poştale se va debita trimestrial către PAID. 

În cazul în care o persoană dobândeşte dreptul de proprietate asupra unei locuinţe, 
aceasta este obligată să verifice dacă există o PAD – poliţa de asigurare împotriva dezastrelor 
naturale valabilă. Dacă locuinţa este asigurată printr-o PAD noul proprietar are obligaţia de a 
anunţa în termen de 30 zile lucrătoare de la autentificarea actului de proprietate asiguratorul 
care a emis PAD respectivă. 

Poliţa de asigurare obligatorie a locuinţei acoperă trei mari riscuri: inundaţii, cutremur 
şi alunecări de teren, nu şi incendii. 

Pe de alta parte, potrivit legii pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care 
beneficiază, din diferite motive, de ajutoare sociale –  400.000 de proprietari de locuinţe(4) 
prima pentru asigurarea obligatorie revine în sarcina autorităţilor locale şi a bugetelor proprii. 
Astfel, aproape 6,6 milioane de euro urmează să fie plătite de administraţii asiguratorilor.  

Societăţile nu vor încheia poliţe pentru proprietarii locuinţelor cu risc seismic ridicat şi 
nici pentru cei care au fost afectaţi curând de inundaţii. Proprietarii caselor afectate de 
inundaţii, trebuie să-şi refacă locuinţele aşa cum au fost înainte şi abia apoi vor putea fi 
asigurate 
 
 
 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 166 

3. Demararea subscrierii poliţelor obligatorii 
 
Sistemul de asigurare obligatorie a locuinţei a demarat încheierea poliţelor de 

asigurare la data de 15 iulie anul acesta. Generali susţine că a reuşit să încheie prima poliţă 
de asigurare obligatorie a locuinţelor din România pentru secretarul de stat din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Mihai Capra. Până în septembrie, după o perioadă de două luni 
de la start, au fost încheiate 75.000 de poliţe de  asigurare, număr datorat după spusele 
Angelei Toncescu, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, concediilor din 
această perioadă.  

Conform datelor furnizate de PAID (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor), 89% 
din poliţele subscrise sunt de tip A şi 75% au fost subscrise în mediul urban; toate cele 13 
companii de asigurări acţionare PAID au emis poliţe, primele trei fiind Astra, Generali şi 
Groupama. 

Subscrierea poliţelor a avut un ritm mediu zilnic de circa 900 de poliţe pe zi, ritmul de 
emitere a crescut de la 100-200 poliţe pe zi la 1.200-1.500 de poliţe zilnic, dorindu-se 
atingerea unui ritm de circa 4.000 de poliţe zilnic, în vederea atingerii obiectivelor. 

Reprezentanţii PAID estimează că vor încheia în următoarele şase luni un milion de 
contracte de asigurare obligatorie a locuinţei, cumulând prime de aproximativ 16,5 milioane 
de euro. 

În această fază a procesului de asigurare, un rol important este deţinut de autorităţile 
administraţiei publice locale, care trebuie sa furnizeze informaţii despre toate locuinţele aflate 
în proprietate. Această etapă a fost realizată în mică proporţie, 10%, obţinându-se informaţiile 
necesare pentru numai 2,8 milioane locuinţe, din cele 8,3 milioane de locuinţe înregistrate la 
Institutul Naţional de Statistică, din care 4,5 milioane în mediul urban şi 3,8 milioane în 
mediul rural.  

Informaţiile trebuie să specifice numele şi prenumele sau denumirea proprietarului şi, 
după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală 
al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic şi din registrul agricol.  

Până în septembrie au răspuns în formatul solicitat un număr de 637 de localităţi, din 
care 26 de municipii, 74 de oraşe, şi 537 de comune, dintr-un total de 3.227 de UAT, adică 20%, 
reprezentând 2,8 milioane locuinţe, adică 22% din numărul total de locuinţe potrivit INS.  

Cele mai bune rezultate le au judeţul Mureş (55 localităţi), Bistriţa-Năsăud (42 de 
localităţi), Satu Mare (37 localităţi) şi Vâlcea (33 localităţi). La polul opus se situează judeţele 
Dâmboviţa (0), Giurgiu (3) şi Ialomiţa (3).  

Reprezentanţii PAID estimează că baza de date va fi completată în proporţie de 65% în 
următorul an şi în totalitate pana în 2012. 

Demararea emiterii poliţelor a fost amânată şi datorita faptului ca nu fusese încheiat 
contractul de reasigurare fără de care nu se puteau vinde poliţele. Oficialii PAID au precizat 
că începând cu luna iulie au fost semnate contracte de reasigurare cu 14 mari reasiguratori. 

Angela Toncescu, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a ţinut să 
precizeze ca motivul pentru demararea emiterii poliţelor obligatorii îl reprezintă inundaţiile 
puternice din acest an – aproape 3.500 de case au fost avariate din cauza inundaţiilor din vara 
acestui an –, chiar dacă pachetul de modificări la Legea nr. 260/2008 nu ieşise încă din 
parlament.  

Cea mai importantă modificare legislativă este cea referitoare la faptul că 
despăgubirile să se facă de PAID nu de către asiguratori. Nu pot face ei plata pentru că nu ei 
reţin primele, ci le virează automat la PAID. Nefăcându-şi rezerve şi neţinând, aceste prime 
nu pot fi obligaţi la plata despăgubirilor.(5) 
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4. Asigurarea facultativă versus asigurarea obligatorie 
 
Poliţa de asigurare obligatorie a locuinţei are o valabilitate de un an, iar suma asigurată 

în cazul producerii daunei este de 10.00 euro, respective 20.000 euro. Despăgubirile sunt 
plătite în termen de 10-15 zile de la transmiterea dosarului de daună. Pentru a-ţi încasa banii, 
trebuie să-ţi înştiinţezi asiguratorul în termen de 60 de zile de la data producerii daunei. În caz 
contrar, acesta are dreptul să refuze plata oricărei daune. 

Asigurarea obligatorie acoperă doar o mică parte din valoarea locuinţei, întrucât 
produsul are o componentă de protecţie socială. 

Pentru asigurarea unei valori mai mari, asiguratorii recomandă încheierea unei poliţe 
facultative, care, pe lângă riscul producerilor unor dezastre naturale, acoperă şi alte riscuri – 
explozie, incendiu, furt, inundaţii produse de spargerea unei conducte şi altele. 

Valoarea unei poliţe facultative de asigurare a locuinţei depinde de zona în care este 
amplasat imobilul. Astfel, de exemplu în oferta firmei Prestige Insurance, pentru o locuinţă 
din Bucureşti, pentru o sumă asigurată de  20.000 de euro, clientul plăteşte o poliţă de 30 de 
euro anual. Dacă aceeaşi casă este situata în Vrancea, unde exista un risc seismic mai mare, 
atunci şi suma plătită de asigurat este mai mare – de 50 de euro.  

În cazul mai multor riscuri asigurate, pentru un bun cu o valoare asigurată mult mai 
mare, poliţa este evident mai scumpă; de exemplu proprietarul unui apartament de trei camere 
situat în sectorul 3, din Capitală, estimat la 90.000 de euro, plăteşte o poliţă de 109 euro anual. 

Proprietarii de case care au deja încheiată o asigurare facultativă a locuinţei trebuie să 
încheie şi o poliţă obligatorie. Potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) 
în aceasta situaţie se află peste două milioane de români care, până la 30 iunie, au încheiat o 
asigurare facultativă a locuinţelor, care acoperă şi riscurile poliţei obligatorii. 

Aceştia sunt obligaţi să încheie asigurarea obligatorie a locuinţei după expirarea 
perioadei de valabilitate a acesteia, dacă aceasta are loc după 15 ianuarie 2011. Cele 17 
companii de asigurări care încheie asigurări facultative ale locuinţelor au peste 3.000 de 
dosare de daună avizate în urma inundaţiilor din ultima perioadă. Valoarea despăgubirilor se 
ridică la 10 milioane de euro, iar sumele plătite deja se ridică la 330.000 de euro. 

Atracţia asiguratorilor pentru acest tip de produs nu este dată de valoarea poliţei, care 
este mică – 10 euro pentru tipul B, respectiv 20 de euro pe poliţă pentru locuinţele de tip A, ci 
de numărul mare de asiguraţi obligaţi să încheie această asigurare, şi anume 8,3 milioane de 
posibili clienţi.  

Potrivit Legii asigurării obligatorii a locuinţei, comisionul încasat de asiguratorii 
autorizaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor, pentru asigurarea 
corespunzătoare PAD, nu poate depăşi 10% din valoarea primei obligatorii încasate. 

Asiguratorii au lansat deja mai multe oferte şi estimează că vor vinde prin cross-selling 
alte 10-15 poliţe facultative la fiecare 100 de poliţe obligatorii. 

Piaţa asigurărilor din România în primele şapte luni din 2010: pe total piaţă s-au 
înregistrat prime brute subscrise de 5,076 miliarde lei, în scădere cu 4,5% fata de aceeaşi 
perioadă a anului trecut. Pe segmentul Asigurărilor generale s-au înregistrat prime brute 
subscrise în valoare de 4,115 miliarde lei, în scădere cu 6,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Pe de altă parte, piaţa asigurărilor de viaţă a crescut cu 6,4%. În primele şapte luni din 
acest an, pe piaţa asigurărilor s-au plătit daune de 2,7 miliarde lei. 

La data de 30 iunie 2010, potrivit datelor furnizate de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, numai 24% din totalul locuinţelor din România, de 8,3 milioane, aveau încheiată 
o poliţă de asigurare facultativă. În cifre absolute, se traduce în numai 2.000 de contracte de 
asigurare facultativă a locuinţelor, ceea ce atestă o slabă penetrare a acestui tip de asigurare, în 
contradicţie cu riscurile crescute la care sunt expuse locuinţele. 

Dacă legea asigurărilor obligatorii ar fi intrat în vigoare înainte de inundaţiile de anul 
acesta, atunci ar fi putut fi salvate 246 de locuinţe şi anexe. Potrivit datelor Ministerului 
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Dezvoltării Regionale, alte 654 sunt în pericol de prăbuşire, iar aproape 3.500 au fost avariate 
în urma inundaţiilor. 

Potrivit estimărilor guvernului, valoarea totală a pagubelor produse de inundaţiile din 
lunile iunie-iulie ale acestui an s-a ridicat la 876 milioane de euro, din care piaţa asigurărilor 
acoperă doar o mică parte, de 10 milioane de euro, având în vedere gradul scăzut de 
cuprindere în asigurare a clădirilor cu destinaţie de locuinţă. 

Potrivit CSA – situaţia primelor brute subscrise la data de 30.06.2010 (lei): 
 
 

Clasa de 
asigurări 30.06.2009 30.06.2010 Creştere nominală 

(%) 

Pondere clasa 
asigurări 

generale la 
30.06.2009 (%) 

Pondere clasa 
asigurări 

generale la 
30.06.2010 (%) 

Asigurări 
de 

incendiu 
şi 

calamităţi 
naturale 

569.613.908 522.147.929 -8,33 15,09 14.85 

 
– situaţia indemnizaţiilor brute plătite la data de 30.06.2010 (lei): 
 
 

Clasa de 
asigurări 30.06.2009 30.06.2010 Creştere 

nominală (%) 

Pondere clasa 
asigurări 

generale la 
30.06.2009 (%) 

Pondere clasa 
asigurări 

generale la 
30.06.2010 (%) 

Asigurări 
de 

incendiu 
şi 

calamităţi 
naturale 

93.302.975 94.380.560 1,15 3,57 4,01 

 
Datele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) arată că, până la 8 iulie, nouă 

asiguratori au avizat 1.700 de dosare de daună după inundaţiile din ultima perioadă şi au 
început şi plata despăgubirilor. Este vorba despre societăţile Allianz-Ţiriac, ARDAF, Asirom, 
Astra Asigurări, BCR Asigurări, Carpatica Asig, Euroins şi Generali. Locuinţele asigurate se 
afla în zona de Nord-Est, Sud-Est şi Vest. 

De exemplu, Astra Asigurări a anunţat că a deschis 300 de dosare de daună pentru 
locuinţele afectate de inundaţii în judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani şi Bacău, valoarea totală 
a despăgubirilor fiind de circa 2,5 milioane de lei. Groupama Asigurări a deschis până în 
prezent 234 de dosare de daună pentru locuinţele afectate de inundaţii, în contul cărora va 
plăti despăgubiri în valoare estimată de 1,98 milioane lei (aproximativ 461.000 euro), potrivit 
companiei. 
 

5. Asigurarea obligatorie la nivel european 
 
La nivel european, există şapte ţări în care se aplică legi privind asigurarea obligatorie 

a locuinţelor: Danemarca, Olanda, Franţa, Belgia, Elveţia, Norvegia şi Spania. 
În decembrie 2009 a fost lansat oficial indexul PERILS, un index al pierderilor din 

industria europeană de asigurări şi reasigurări provocate de catastrofele naturale. La 
construcţia acestui index au participat companiile de asigurări ALLIANZ, AXA, 
GROUPAMA şi ZFS, reasiguratorii MUNICH Re, PartnerRe şi SWISS Re, precum şi 
brokerul de reasigurare Guy CARPENTER. 
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PERILS ca autoritate independentă va colecta şi centraliza informaţii survenite în 
urma producerii catastrofelor naturale, într-o manieră transparentă, pentru optimizarea 
portofoliilor asiguratorilor europeni, precum şi pentru a avea o viziune realistă asupra 
catastrofelor naturale care se pot produce pe continentul european.  

Indexul PERILS va duce la creşterea capacităţii de reasigurare pe acest segment 
facilitând emiterea de obligaţiuni catastrofale pentru acest tip de fenomene atmosferice, în 
prezent, aceasta fiind realizată pe baza unor date parametrice sau rezultate în urma proceselor 
de modelare a riscurilor.  

Conform studiilor MUNICH Re, intre 1980 şi 2008, catastrofele naturale au costat 
1.600 miliarde de dolari, din care pierderile asigurate au fost în valoare de 465 miliarde de 
dolari. 
În acelaşi timp, pentru perioada 2000-2008, costurile totale s-au ridicat la 750 miliarde de 
dolari, din care pierderi asigurate în sumă de 280 miliarde de dolari. 

În ceea ce priveşte evenimentele catastrofale din anul 2009, Europa a înregistrat 
pierderi asigurate peste medie, reasiguratorul elveţian SWISS Re a publicat bilanţul privind 
pagubele asigurate şi neasigurate ale catastrofelor naturale şi tehnice produse în 2009, care se 
ridică la 52 miliarde de dolari, faţă de 267 miliarde în 2008. Din totalul de 52 miliarde de 
dolari, 24 miliarde de dolari reprezintă pagubele asigurate, inclusiv 21 miliarde de dolari 
pentru dezastre naturale. 
 

6. Concluzii 
  

Partea pozitivă a sistemului de asigurare obligatorie a locuinţei o reprezintă 
demararea încheierii poliţelor, caracterul de instrument de protecţie împotriva riscurilor de 
catastrofe naturale.  

Cu toate ca este evidentă necesitatea încheierii unei astfel de asigurări, ritmul de 
emitere a acestor poliţe este unul scăzut, 0,47% în două luni, iar dacă ritmul se menţine, vom 
avea 1,5% poliţe încheiate până la sfârşitul perioadei de şase luni. După aceasta perioadă 
statul vine şi aplică amenzi. Oficialii PAID sun mai optimişti şi estimează că aproximativ 15-
20% dintre locuinţele din România vor avea o asigurare obligatorie de locuinţe în primul an. 

Un alt aspect important este dat de conştientizarea oamenilor cu privire la necesitatea 
asigurării, la disponibilitatea lor în a plăti o anumită sumă pentru o poliţă de asigurare a 
locuinţei. Potrivit unui studiu realizat de IRES – Institutul Roman de Evaluare şi Strategie – 
„Administraţia publică şi inundaţiile”,  efectuat în perioada 6-8 iulie 2010, pe un eşantion de 
1.356 de persoane cu vârste de peste 18 ani, 12% dintre români au declarat ca nu îşi permit 
să plătească nimic pentru un asemenea produs de protecţie financiară. Chiar dacă 93% 
înţeleg necesitatea unei astfel de asigurări, 26% dintre destinaţi nu sunt dispuşi să plătească 
o sumă mai mare de 100 lei, tot 26% nu ştiu ce sumă să aloce, 11% sunt dispuşi să aloce 
între 100 şi 200 lei, doar 3% fiind cei dispuşi să aloce peste 1.500 de lei pentru o poliţă de 
asigurare a locuinţei. 

După unele opinii, asigurarea obligatorie ar fi mult mai eficientă dacă prima s-ar plăti 
împreună cu impozitul şi nu să obligăm proprietarii să se adreseze unui asigurator care 
participă la program. Daca statul ar putea să impună o astfel de colectare a primelor de 
asigurare, ar trebui să se strângă aproape 130 de milioane de euro pe an, care ar fi suficienţi 
pentru despăgubirea cu suma maximă a 6.500 de proprietari.  

Avantajele acestui tip de colectare ar fi costurile colectării mult diminuate datorită 
dublei obligaţii onorate printr-o singură plată, rapiditate în colectare, siguranţa colectării, 
populaţia fiind obişnuită să-şi achite dările către stat la termenele încetăţenite de mulţi ani. 
Plata asigurării ar fi una neconştientizată, invizibilă, la fel ca şi la plata impozitelor indirecte, a 
TVA-ului, cu un randament crescut. 
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Dezavantajul colectării asigurării obligatorii a locuinţei împreună cu impozitul constă 
în neconştientizarea necesităţii unei astfel de asigurări, a corelării ei cu situaţia financiară a 
fiecărui proprietar de locuinţă.  

Asigurarea obligatorie a locuinţei nu este un impozit, ci o măsură de protecţie minimă 
în caz de catastrofă naturală. Primele de asigurare încasate au o destinaţie precisă, constituirea 
fondului din care se vor plăti despăgubiri asiguraţilor în cazul producerii riscurilor asigurate, 
spre deosebire de impozite, din care se finanţează toate serviciile publice. Aceasta este direcţia 
pe care marşează asiguratorii pentru a determina populaţia să încheie aceste asigurări 
obligatorii, fără a le percepe ca pe o  taxă suplimentară impusă de stat, dar care nu are o 
finalitate precisă pentru indivizi.  
 
 
Notes 
(1) According to Mircea Radulian, Scientific Director of the Institute for Earth Physics. 
(2) 7.6 degrees on the Richter scale, according to another expert, Victor Mocanu, Professor at the 
Faculty of geology and Geophysics from the University of Bucharest. 
(3) The objective of the national strategy of risk management – floods – in the medium and long term 
stipulates the reduction of the number of people exposed to the risk of potential floods, from over 
900,000 inhabitants to 350,000 inhabitants in the year 2030, as well as to reduce potential damage 
gradual, from an average of 86 housing destroyed at 1000 ha flooded, at more than 40 homes 
destroyed at 1000 ha flooded, until 2030. 
(4) 5% of the owners-according to the President PAID-Marius Bulugea. 
(5) See Marinela Nemes, legal departement ISC. 
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Rezumat. Asigurarea este o necesitatea în prezent, iar asigurările casco reprezintă o 

mare parte din piaţa asigurărilor. Analizând starea pieţei de asigurări începând cu anul 2006 
până în 2010, prin intermediul primelor brute de asigurare şi a indemnizaţiilor brute plătite 
în aceeaşi perioadă, studiul evidenţiază impactul crizei economice şi financiare asupra pieţei 
de asigurări şi analizează oferta actuală a societăţilor de asigurare cele mai importante. 
 

Cuvinte-cheie: asigurare casco; prima de asigurare; indemnizaţie brută plătită. 
 

Coduri JEL: G22, G28, Q54. 
Cod REL: 11C.  

 
 

Una dintre cele mai importante poliţe de asigurare din România este asigurarea 
facultativă auto. Motivele pentru care acest produs de asigurare a devenit unul dintre cele mai 
cunoscute produse de asigurare sunt:  

- Creşterea industriei de credit/leasing – în momentul în care achiziţia unui vehicul 
este finanţată de către o terţă parte, aceasta presupune existenţa unei poliţe de asigurare pentru 
a proteja vehiculul de eventualele prejudicii.  

- Cea mai mare parte a poporului român decide să arate „puterea financiară” prin 
achiziţia de vehicule scumpe. În această situaţie, în scopul de a menţine bunurile lor în 
condiţii corespunzătoare au cumpărat poliţe de asigurare.  

Datele şi statisticile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) dovedesc trendul 
ascendent al asigurărilor facultative auto până în 2008. Odată cu începutul crizei financiare, 
piaţa asigurărilor a intrat într-o fază descendentă, iar asigurările facultative auto înregistrează 
aceeaşi evoluţie negativă. 

Primele brute subscrise de asigurare pentru clasa auto au înregistrat în 2006 valoarea 
de 1.846.567.015 Ron, în 2007 – 2.619.859.216 Ron, în 2008 – 3.557.030.729. Începând cu 
anul 2009 s-a înregistrat o scădere până la  nivelul de 3.330.988.688 Ron.  

Evoluţia ascendentă a primelor brute subscrise poate fi observată în următoarele 
grafice: 42% creştere în 2007, creştere cu 35% în 2008 şi în 2009, au apărut semne de scădere 
– nivel cu 7% mai mic decât nivelul din 2008. Dar scăderea va fi mai accentuată  în 2010.  

Pa baza statisticilor, putem estima ca piaţa asigurărilor auto va scădea în ultimul 
trimestru al anului 2010 la 598,9 milioane lei de la 805 mil. în aceeaşi perioadă a anului 2009 
- ceea ce înseamnă o scădere de 206,1 milioane lei = 25,6%.  

Scăderea primelor brute subscrise a fost cauzată de factori economici:  
– Criza financiară a redus resursele financiare atât pentru persoane fizice, cât şi pentru 

companii; ambele categorii de clienţi au decis să reducă costurile acoperirii riscurilor legate de 
asigurarea vehiculelor. În cazul în care aleg să se asigurare, solicită companiilor de asigurări 
niveluri mai scăzute de protecţie, introducerea franşizei. 
Scăderea industriei de credit/leasing. 
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Sursa: prelucrarea autorului pe baza www.csa-isc.ro 

Figura 1. Prime brute subscrise pe piaţa asigurărilor auto 2006-2009 
 
Companiile de asigurări folosesc asigurările facultative auto pe post de instrumente de 

marketing, în scopul de a-şi mări cota de piaţă. După ce au vândut o astfel de poliţă de 
asigurare, agenţii de asigurare au posibilitatea de a vinde alte asigurări, aceleiaşi persoane. 
Rezolvarea într-un mod profesionist a unui eveniment asigurat, persoana asigurată 
conştientizează necesitatea şi importanţa asigurării. În acest caz, este foarte posibil să cumpere 
produse de asigurare pentru alte necesităţi care nu au fost identificate anterior – asigurarea 
locuinţei, asigurare de sănătate, asigurare de viaţă.  

Astfel, scăderea pieţei de asigurări auto nu este o situaţie plăcută pentru societăţile de 
asigurări, acestea sunt predispuse riscului de a pierde şi alte categorii de poliţe de asigurare, de 
asemenea. Companiile de asigurări încearcă strategii diferite în aceste vremuri, strategii pentru 
menţinerea portofoliului existent, în condiţiile în care profitul din asigurările auto facultative 
este destul de redus, deoarece nivelul despăgubirilor plătite este foarte mare.  
 

 
 

Figura2. Plăţi compensatorii pentru clasa auto în perioada 2006-2009 
 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea I. Asigurări 173 

În 2006, nivelul despăgubirilor plătite pentru asigurarea auto a fost 1.357.020.440 Ron, 
în 2007 – 1.688.726.455 Ron, în 2008 – 2.455.509.627 Ron şi în 2009 a fost 2.893.840.550 
Ron. Acest nivel al plăţilor compensatorii poate fi observat în următorul grafic, pe baza 
datelor de la CSA. 

După cum se poate observa din grafic, nivelul de compensare creşte în fiecare an; 
acest fapt este unul negativ pentru societăţile de asigurări. Profitul din asigurările auto a 
crescut de la 489 milioane lei în 2006 la 1101 milioane RON în 2008, apoi a înregistrat o 
scădere importantă în 2009, până la 437 milioane lei (mai mic decât în 2006). Trebuie să 
facem menţiunea că am luat în considerare numai despăgubirile plătite. Dacă vom adăuga alte 
cheltuieli şi comisioane de asigurare pentru vânzarea poliţelor (la un procent mediu de 15% 
din prime brute subscrise) profitul din asigurări auto poate fi urmărit în următorul grafic – ca 
diferenţă între barele albastre şi cele roşii:  

 

   

Figura 3. Evoluţia profitului asigurărilor auto în perioada 2006-2009 
 
Odată cu modificarea codului fiscal, de la data de 1 iulie,  TVA creşte de la nivelul de 

19% la 24%. În acest caz, presupunerea generală este aceea că toate produsele au înregistrat o 
creştere de 5%. Poliţele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA, astfel încât ele nu ar trebui să 
fie afectate de această modificare. Situaţia este totuşi alta, companiile de asigurări îşi 
fundamentează cotaţiile de asigurare utilizând costurile – cel mai important este reprezentat de 
costurile cu repararea daunelor bunurilor asigurate. În cazul asigurărilor auto, costul 
reparaţiilor creşte cu 5% – service-urile auto fiind plătitoare de TVA, transfera impozitul 
consumatorului serviciilor – societatea de asigurări în acest caz.  

Deci, pentru a nu-şi pierde clienţii – existenţi şi potenţiali, companiile româneşti de 
asigurări încearcă să utilizeze promoţii speciale pentru asigurările împotriva daunelor auto:  

- O reducere pentru situaţia fără daune în anul precedent/anii;  
- O reducere pentru achiziţionarea de alte poliţe de asigurare;  
- O reducere pentru persoanele care lucrează în sistemul bugetar (afectate de o scădere 

salarială de 25%);  
- O reducere pentru cei care au copii mici (aceste persoane par să fie mai responsabili 

în trafic. 
Este foarte dificil de a alege cea mai bună asigurare pentru o persoană, aşa că am ales 

să analizăm oferta societăţilor de asigurare cele mai importante din România – judecând după 
primele brute subscrise şi apartenenţa la o companie de asigurări internaţională (Astra locul 3 
nu a fost luată în considerare, deoarece nu a oferit nici un preţ, la cererea noastră, Asirom 
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locul 4 nu a fost luată în considerare, deoarece face parte din grupul Wiena Insurance, la fel ca 
şi Omniasig, ING asigurări locul 7 activa numai în asigurări de viaţă):  

 
Loc Companie Prime brute subscrise Cota de piaţă 

1 ALLIANZ 1,285,882,261 14.50 
2 OMNIASIG 1,114,407,407 12.56 
5 BCR ASIGURĂRI 576,058,371 6.49 
6 GROUPAMA 536,983,257 6.05 
8 GENERALI 506,946,316 5.72 
 Total piaţă 8,869,746,957 100% 

Sursa: www.csa-isc.ro 
 
Cea mai bună ofertă nu implică numai preţul cel mai mic, dar, de asemenea, cea mai 

bună acoperire a riscului. Companiile de asigurări au o variaţie a preţurilor, astfel încât 
opţiunea nu este una uşoară. Pentru o analiză adecvată pentru luna august 2010, vom folosi un 
individ de 35 de ani, domiciliat într-un oraş-municipiu, cu un permis de conducere de 15 ani, 
vehiculul este un model Volkswagen Golf  din 2008, cu valoarea de achiziţie de 14.850 euro. 
În caz de BCR Asigurări, suma asigurată este 11.800 euro, prima de asigurare este de 484 
euro/an – de plătit în patru rate trimestriale, cu o franşiză deductibilă de 100 euro pentru 
fiecare daună. 

În cazul Omniasig, suma asigurată este de 12.540 euro, prima de asigurare este de 665 
euro/un an – cu plata trimestrială în patru tranşe, franşiza deductibilă de 100 euro pentru 
fiecare daună şi de 10% din suma asigurată în caz de daună totală. În cazul în care este 
eliminată franşiza de 100 euro, prima de asigurare devine 790 euro/an. 

În cazul Generali, suma asigurată este de 10.530 euro, prima de asigurare este 471 
euro/an – plătibilă în patru rate trimestriale, asigurarea include o franşiză deductibilă de 100 
euro pentru fiecare daună.  

În cazul Groupama, suma asigurată este de 14.850 euro (pentru vehiculele de până la 
trei ani suma asigurată este valoarea de nou a vehiculului), prima de asigurare este de 721 
euro/an – plătibilă în patru rate trimestriale, asigurarea include o franşiză deductibilă de 100 
euro pentru fiecare daună şi de 10% în caz de daună totală. În cazul în care este eliminată 
franşiza deductibilă de 100 euro, prima de asigurare devine 780 euro/an.  

În cazul Allianz Ţiriac, suma asigurată este de 12.800 euro, prima de asigurare este de 
646 euro/an, plătibilă în patru rate trimestriale, asigurarea include o franşiză deductibilă de 
100 euro pentru fiecare daună. În cazul daunelor care depăşesc nivelul de 1.200 euro pe 
eveniment, franşiza nu se aplică. 

 Un client potenţial care analizează rezumat aceste informaţii trebuie să înţeleagă exact 
ceea ce înseamnă, pentru că există o mulţime de factori care trebuie luate în considerare:  

– Prima de asigurare şi de nivelul franşizei,  
– Suma asigurată,  
– Clauzele contractuale: riscurile asigurate şi excluderile,  
– Nevoile individuale confruntate cu acoperirea disponibilă,  
– Recomandările companiei şi calitatea relaţiei dintre compania de asigurări şi 

service-urile auto.  
Dacă analizăm cea mai bună ofertă în conformitate cu criteriile de prima de asigurare 

şi de nivelul franşizei de 100 euro/deductibilă pentru fiecare eveniment, cel mai bun preţ de 
asigurare este furnizat de Generali Asigurări – 471 euro. Unii dintre potenţialii clienţi nu sunt 
foarte încrezători cu o asigurare care include o astfel franşiza. în acest caz, daca un client are:  

– Un eveniment pe an, suma totală plătită este de 571 euro (471 euro prima de 
asigurare, plus 100 de euro franşiza),  
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– Două evenimente pe an, suma totală plătită este de 671 euro (471 euro prima de 
asigurare plus 200 euro franşiza). 

În acest caz, oferta trebuie să fie analizată fără franşiză pentru pierderi parţiale, ofertele 
de la Omniasig şi Groupama sunt destul de asemănătoare 780-790 euro/an. La acelaşi nivel al 
primei de asigurare, cel mai important factor devine sumă asigurată – 14.850 euro de la 
Groupama. Oferta Allianz este una diferită – franşiza de 100 euro/eveniment este anulată în 
cazul în care pierderea este de peste 1.200 de euro. Presupunem că nivelul de 1.200 poate fi 
uşor depăşit datorită a cel puţin trei factori:  

– o pierdere importantă pentru o maşină depăşeşte uşor nivelul de 1.200 euro,  
– în cazul unei pierderi minore, clientul poate să aştepte apariţia unei alte daune, în 

acest caz, adăugând doar valoarea pierderilor, nivelul de 1.200 euro este atins, 
– în cazul unei pierderi minore, clientul poate fi tentat să fraudeze, pentru a face o altă 

daună la maşină pentru a depăşi nivelul de 1.200 euro.  
Deci, putem concluziona că cel mai bun produs de asigurare fără franşiză este oferit de 

Allianz Asigurări – 646 euro/an.  
Toate societăţile de asigurări oferă produse de asigurări auto diferite, pentru diferite 

tipuri de riscuri asigurate. Analiza de mai sus se referă la acoperirea tuturor riscurilor. Există 
şi produse cu  preţuri de asigurare mai mici,  în cazul în care clienţii aleg o asigurare care 
acoperă mai puţin:  

– Riscurile legate de furtul vehiculului sau componente ale vehiculului nu este 
asigurat.  

– Riscul legat de vandalism (acest aspect trebuie să fie analizat cu atenţie, deoarece în 
cazul în care vehiculul este găsit avariat în parcare şi şoferul vinovat nu este cunoscut, 
asigurarea nu va acoperi pierderile). Aceasta nu este o situaţie foarte proastă, deoarece clientul 
poate declara la societatea de asigurare că el a lovit altceva, în acest caz asigurarea va plăti 
pierderea. Acest lucru este posibil odată cu notificarea pe cale amiabilă, agenţii de poliţie nu 
dau acte oficiale pentru astfel de evenimente.  

– Există o clauză specială inclusă în preţul de asigurare atât de Allianz, cât şi de 
Generali – asistenţa rutieră. Această clauză este oferita gratuit şi este foarte importantă – în 
momentul în care vehiculul suferă o defecţiune internă (cauzată de probleme tehnice care nu 
sunt acoperite de asigurare), vehiculul este remorcat la cel mai apropiat garaj. Mai mult decât 
atât, dacă pentru rezolvarea problemei tehnice este nevoie de mai mult de o zi, societatea de 
asigurare acoperă cheltuielile de cazare a pasagerilor din vehicul. În cazul în care problema 
este mult mai complexă compania de asigurări va acoperi cheltuielile pentru transportul 
maşinii şi a pasagerilor la domiciliul lor/sau destinaţia dorită. 

Ultimul criteriu – recomandările companiei şi calitatea relaţiei dintre compania de 
asigurări şi societăţile de service auto – nu poate fi aplicabil pentru aceste companii de 
asigurare, pentru că toate corporaţiile multinaţionale beneficiază de o buna reputaţie şi de 
relaţii decente cu toţi partenerii de afaceri. 
 

Concluzii 
 
Acoperirea riscurilor prin asigurare este o necesitate a lumii moderne. Una dintre cele 

mai importante poliţe de asigurare de pe piaţă este asigurarea facultativă auto.  
Deşi piaţa asigurărilor suferă de pe urma evoluţiei economice nefavorabile pentru 

ultimii doi ani, companiile de asigurări consideră în continuare atractive din punct de vedere 
comercial acest tip de poliţe de asigurare. Un client care cumpără o asigurare de daune auto 
este posibil să achiziţioneze şi o altă asigurare, de la acelaşi asigurator.  

Ca şi răspuns la condiţiile economice actuale, asiguratorii încearcă să adapteze 
produsele la nevoile clienţilor lor, oferind o diversitate de produse de asigurare, dintre cele 
mai diferite. Deci, o poliţă de asigurare nu este un produs simplu de achiziţionat. Trebuie luaţi 
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în considerare mai mulţi factori cum ar fi: riscurile acoperite, suma asigurată, prima de 
asigurare, franşiza, serviciile suplimentare şi buna reputaţie a  asiguratorului.  
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Rezumat. Comunicarea ştiinţifică are ca obiect investigarea stării competitivităţii 
sectorului asigurărilor de viaţă din România, care se bazează pe stabilitatea financiară a 
asigurătorilor. În primul capitol al lucrării este analizată structura competitivă a pieţei 
asigurărilor de viaţă, respectiv factorii determinanţi ai competiţiei care conduc la formarea 
unui oligopol strâns. În al doilea capitol al lucrării este analizată, folosind metoda regresiei 
matematice, starea competitivităţii pe piaţa asigurărilor de viaţă din România pe baza evoluţiei 
indicelui de concentrare al pieţei Herfindahl Hirschmann HHI în perioada 2001-2009. Sunt 
formulate concluzii şi este prognozată evoluţia crescătoare a acestui indicator. 
 

Cuvinte-cheie: asigurări; piaţa asigurărilor de viaţă; competitivitate; indice HHI; 
regresie. 

 
Cod JEL: G220. 
Cod REL: 11C. 
 
1. Introducere 
 
Piaţa asigurărilor de viaţă din România este încă într-un stadiu de început al 

dezvoltării. Valorile înregistrate de indicatorii statistici calitativi, gradul de penetrare al 
asigurărilor de viaţă în PIB şi densitatea asigurărilor de viaţă sunt în sprijinul afirmaţiei de mai 
sus. Conform celor mai recente date existente publicate de CEA (Federaţia Europeană a 
Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare) la nivel european în anul 2008, în ceea ce priveşte 
gradul de penetrare al asigurărilor în PIB, România ocupă penultimul loc în UE, înregistrând o 
valoare de 0,3%, devansând Letonia şi, în ceea ce priveşte densitatea asigurărilor, 
antepenultimul loc, cu o valoare de 21 EURO/locuitor, devansând Letonia şi Bulgaria.  

Tendinţa asiguraţilor din România este de a-şi proteja în primul rând patrimoniul, 
încheind în primul rând asigurări generale, în detrimentul celor de viaţă. Prin comparaţie cu 
pieţele de asigurare mature din Uniunea Europeană, unde ponderea primelor brute subscrise 
aferente asigurărilor de viaţă este mai mare decât cea a asigurărilor generale, media UE fiind 
de 60,81%, în ţara noastră, primele brute totale subscrise aferente asigurărilor de viaţă 
reprezintă 18,36%  din total prime brute subcrise(1). 

În acest context, piaţa asigurărilor de viaţă este dominată de marile grupuri financiare 
transnaţionale care activează prin societăţile de asigurare înfiinţate în ţara noastră. Cota de 
piaţă cumulată deţinută de primele cinci societăţi este 71,52%, conform datelor publicate de 
CSA  pentru anul 2009 (CSA 2009).  

Indicele Herfindahl – Hirschman sau Indicele HHI apreciază starea competitivităţii şi a 
gradului de concentrare existent pe o piaţă şi, pe baza rezultatelor pe care le înregistrează,  
autoritatea de supraveghere a concurenţei avizează sau respinge proiectele de achiziţie sau 
fuziune (Gavrilă, I., Gavrilă, T., 2009, pp. 71-73). Indicele de concentrare al pieţei HHI a avut 
o evoluţie oscilantă cu un trend descendent în perioada 2001-2009. În anul 2009, valoarea 
înregistrată de acesta a fost 1.601. Această valoare ridicată este caracteristică unui oligopol 
strâns, care are o influenţă negativă asupra competiţiei de pe piaţă şi asupra competitivităţii 
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asigurătorilor. Factorii care cresc riscul creării unui oligopol strâns fac parte din structura 
competitivă a pieţei asigurărilor şi sunt analizaţi individual în cadrul acestei comunicări 
ştiinţifice. 

Datorită caracterului netransparent al pieţei asigurărilor de viaţă şi al caracterului 
eterogen al produselor de asigurare de viaţă, un prim şi foarte important criteriu luat în 
considerare de persoanele care doresc să încheie asigurări de viaţă (inclusiv pe pieţele mature) 
este aprecierea notorietăţii asigurătorului, respectiv a bunului său renume, a stabilităţii 
financiare şi performanţei asigurătorului. Piaţa asigurărilor de viaţă din România a fost foarte 
mult timp indisolubil legată de poliţele de viaţă solicitate ca garanţie de bănci, care acoperă 
doar decesul şi invaliditatea. În cazul acestor poliţe, decizia se lua, în majoritatea cazurilor, în 
funcţie de mărimea primei de asigurare. În ultimii ani, ponderea asigurărilor de viaţă impuse 
de bănci ca garanţii a contractării creditelor a scăzut, crescând ponderea asigurărilor cu 
acumulare de capital şi în special a asigurărilor unit – linked, care au în prezent o pondere de 
38,65% din piaţă(2).   

Cercetarea porneşte de la ipoteza că pe viitor brandul va conta din ce în ce mai mult în 
ceea ce priveşte alegerea asigurătorului, ceea ce va conduce la creşterea gradului de 
concentrare al pieţei ilustrat de indicele HHI, la reducerea competiţiei de pe piaţă şi la 
scăderea competitivităţii asigurătorilor. Metoda de cercetare folosită pentru a determina 
evoluţia indicelui HHI este regresia matematică temporală.  
 

2. Structura competitivă a pieţei asigurărilor de viaţă din România 
 
În conformitate cu valorile înregistrate de indicele de concentrare al pieţei HHI şi 

indexul de concentrare K5, pe care le-am prezentat în tabelul de mai jos, piaţa românească a 
asigurărilor de viaţă este un oligopol strâns. Acest tip de piaţă permite realizarea de profituri 
supranormale (profituri în excedent) pe o perioadă substanţială de timp, cu o probabilitate 
crescută de a fi mai mari decât profiturile supranormale realizate pe o piaţă cu competitivitate 
ridicată. 

Din punct de vedere al ofertei, constatăm că asigurătorii au o putere destul de mare în 
ceea ce priveşte stabilirea primelor de asigurare, deoarece numărul societăţilor cu cifre de 
afaceri relevante este încă redus şi asigurătorii din UE nu operează încă semnificativ pe piaţă 
în virtutea libertăţii de a presta servicii şi a dreptului de stabilire, ceea ce nu conduce la 
condiţii de competitivitate ridicată. 

Piaţa asigurărilor de viaţă din România este un spaţiu în care operează marile grupuri 
internaţionale ING, ALICO, AVIVA, AIG, VIENNA INSURANCE GROUP, GENERALI, 
ALLIANZ. Piaţa trece printr-un proces de consolidare în urma achiziţiilor şi fuziunilor din 
ultimii trei ani, conform datelor de la sfârşitul anului 2009, ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ îşi 
menţine poziţia de lider incontestabil, 32,36% cotă de piaţă, urmat de BCR ASIGURĂRI DE 
VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP SA,  15,67% şi de ALICO ASIGURĂRI 
ROMÂNIA SA 11,76%(3). 

În ultimii doi ani au intrat noi jucători de anvergură pe această piaţă, AXA 
INSURANCE, care a achiziţionat OMNIASIG ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, AEGON, ERGO, 
UNIQA, SOGECAP.  

Din punctul de vedere al cererii, constatăm că puterea de negociere a consumatorilor 
este limitată, din cauza naturii netransparente a produselor de asigurare şi a puţinilor 
substituenţi ai acestor produse. 

În acest context, vom analiza mai departe natura competitivă a pieţei asigurărilor. 
şi factorii determinanţi ai competiţiei: 

Tabelul de diagnostic prezentat mai jos conţine o listă de factori coordonaţi şi 
unilaterali care cresc probabilitatea unui oligopol strâns. 

Factorii coordonaţi se referă la înţelegeri tacite sau explicite ale asigurătorilor, în timp 
ce factorii unilaterali se referă la acţiuni individuale ale asigurătorilor. 
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Tabelul 1 
Factorii determinanţi ai competiţiei 

 

 Factori coordonaţi Factori unilaterali 
Factori ai ofertei    
Esenţiali  Puţine firme Puţine firme 
 Bariere de intrare la un nivel ridicat Bariere de intrare la un nivel ridicat 
 Interacţiuni frecvente Produse eterogene 
Importanţi Transparenţa Legături structurale 
Factori ai cererii   
 Elasticitate scăzută a cererii la nivelul 

firmelor 
 

 
Cerere stabilă 

Imperfecţiuni în ceea ce priveşte 
consultanţa financiară 

    
2.1. Factori ai ofertei 
Un indicator al concentrării pieţei asigurărilor de viaţă, care ne oferă o imagine 

sugestivă despre competitivitatea pe această piaţă, este Indexul Herfindahl-Hirschman (HHI), 
care este calculat ca sumă a pătratelor cotelor de piaţă ale tuturor asigurătorilor de viaţă existenţi 
pe piaţă. În perioada 2001-2009, Indexul HHI a avut o valoare medie de 2.181, iar în 
perioada care a trecut de la aderarea la Uniunea Europeană, 2007-2009, am calculat un 
index HHI mediu în valoare de 1.689 pentru industria de asigurări de viaţă românească. 
Deşi se constată o îmbunătăţire a competitivităţii pieţei asigurărilor de viaţă în perioada 
analizată, trebuie menţionat că valorile înregistrate de acesta sunt sub orice valoare 
critică acceptată.  

 
Tabelul 2 

Indici de concentrare ai pieţei, numărul total de companii şi numărul  
de companii nou intrate %  

 

An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nr. asiguratori de viaţă 21 21 22 21 21 19 20 22 24 
Nr. nou intraţi  - 0 2 1 0 3 2 2 3 
Nr. nou intraţi (%) - 0 9.09 4.76 0 15.79 10 9.09 12.50 
HHI asig. de viaţă 3099 3375 2324 2045 1837 1884 1698 1767 1601 
K5 asig. de viaţă (%) 87.33 82.56 80.13 74.77 71.75 71.50 70.55 71.20 71.52 

Sursa datelor: Rapoartele CSA 2001-2009. 
 
Valorile obţinute prin calcularea Indexului F-Hirschman (HHI) sunt reconfirmate 

de cele obţinute prin calcularea indicatorului de concentrare al pieţei K5, care 
reprezintă suma celor mai mari cinci cote de piaţă.  

În România, în anul 2009, primele cinci companii controlau 71,52%, iar la 
nivelul anului 2008, în România, indicatorul K5 life era 71%. România se situează la 
acelaşi nivel cu Cehia – 73%, Belgia 73%, Bulgaria – 72% şi este devansată de Slovacia 
– 100%, Portugalia – 85%, Finlanda – 88%. În comparaţie cu pieţele importante de 
asigurări din UE, competiţia este scăzuta însă, Germania înregistrând o valoare de 37%, 
Marea Britanie 49%, Italia – 33%, Franţa – 53%, Spania – 41%(4). 

 Un al doilea factor care determină competiţia sunt barierele de intrare pe piaţă. 
În tabelul de mai sus, sunt ilustraţi numărul de asigurători nou intraţi pe piaţă ca 
procent din total asigurători, care a variat de la 0% în 2002 până la 12,5% în 2009. Prin 
comparaţie cu ţări ca Germania, Marea Britanie sau Franţa, unde variaţiile sunt între 1 şi 4%, 
valorile sunt ridicate, dar acest lucru trebuie judecat având în vedere numărul mic de 
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asigurători care activează pe piaţa românească – 24, spre deosebire de 99 în Germania, 
72 in Franţa şi 141 în Marea Britanie. Barierele de intrare pe piaţă rămân la un nivel 
ridicat datorită faptului că piaţa de asigurări românească este dominată de marile 
grupuri financiare şi tendinţa asiguraţilor este de a prefera brandurile chiar în condiţiile 
în care primele de asigurare plătite sunt mai mari. 

În ceea ce priveşte transparenţa pieţei şi interacţiunile frecvente, trebuie menţionat că 
asigurătorii sunt exceptaţi de la prevederile articolului 81 al Tratatului UE, care se referă la 
cooperarea anticompetitivă între companii, prin prevederile Regulamentul 1534/91 CEE şi 
exceptarea pe categorii 358/2003. Asigurătorii de viaţă din ţara noastră interacţionează în plan 
informaţional folosind statistici comune pentru stabilirea primelor de asigurare şi schimbând 
informaţii privind costurile, mortalitatea şi modul de calcul al primelor de asigurare. Aceste 
informaţii nu sunt folosite întotdeauna pentru îmbunătăţirea transparenţei pieţei şi a accesului pe 
piaţă al asigurătorilor nou intraţi şi pot duce la înţelegeri între asigurători. Produsele eterogene 
existente pe piaţa de asigurări de viaţă românească permit asigurătorilor să crească preţurile în 
raport cu competitorii, deoarece tendinţa asiguraţilor este să nu îşi schimbe cu uşurinţă 
asigurătorul datorită diferenţelor de preţ, comparaţiile între produse fiind dificil de realizat. 

Legăturile structurale cum sunt acţionariatul comun sau apartenenţa la acelaşi grup 
scad gradul de competiţie. BCR Asigurări de Viaţă SA  şi Asirom SA, locul 2 cu o cotă de 
piaţă în 2009 de 15,67%, respectiv locul 5 cu o cotă de piaţă de 5,46%, au acelaşi acţionar 
majoritar, Vienna Insurance Group. Astra SA, locul 16, cu o cotă de piaţă de 0,63%, deţine 
16,02% din capitalul social al locului 7, Generali Asigurări SA, care are o cotă de 5,18%(5). 
 

2.2. Factori ai cererii 
Competiţia este influenţată în egală măsură şi de factori legaţi de cerere. Se disting şi 

aici factori coordonaţi şi unilaterali. 
Elasticitatea cererii reziduale determină cât de atractivă este pentru o firmă schimbarea 

unilaterală a preţurilor. Cheltuielile ridicate cu căutarea altor produse şi schimbarea 
asigurătorului determină o elasticitate reziduala redusă la nivelul firmelor. Costurile de 
reziliere ale produselor de asigurare de viaţă sunt ridicate în ţara noastră, clienţii fiind 
refractari în ceea ce priveşte schimbarea asigurătorului.  

Cererea de produse de asigurare de viaţă în România nu este mare, dar este stabilă şi 
previzionabilă, ceea ce îi îndeamnă pe asigurători să coopereze pentru a menţine nivelul 
primelor ridicat, în dezavantajul asiguraţilor. 

În plus, elasticitatea reziduală a cererii pentru poliţele de asigurare de viaţă este 
limitată, datorită absenţei substituenţilor. Fondurile de investiţii şi economiile bancare pot fi, 
în principiu, o alternativă pentru economiile destinate bătrâneţii, cum sunt anuităţile, dar le 
lipseşte acoperirea riscurilor, elementul esenţial al asigurărilor de viaţă. Asigurările de viaţă au 
un regim fiscal mai avantajos decât economiile şi investiţiile în fonduri. 

Cheltuielile ridicate cu schimbarea asigurătorilor sunt caracteristice poliţelor de 
asigurare de viaţă, deoarece contractele sunt încheiate pe termen lung şi rezilierea acestora 
presupune costuri cu lichidarea investiţiilor şi rambursarea costurilor de achiziţie care nu sunt 
încă amortizate deoarece au fost repartizate pe mai mulţi ani. 

Cheltuielile cu căutarea de produse de asigurare de viaţă sunt relativ ridicate deoarece 
aceste produse sunt complicate şi piaţa este opacă. Acestea ar putea fi micşorate dacă s-ar 
încredinţa căutarea brokerilor de asigurare, lucru care ar mai aduce un beneficiu important 
asiguratului, şi anume evitarea erorilor atunci când se alege un produs. Piaţa ar deveni mult 
mai competitivă, crescând elasticitatea cererii, şi s-ar crea o piaţă a consilierii financiare. 

Există totuşi motive care împiedică funcţionarea acestei pieţe de consiliere financiară, 
în principal datorită faptului că stimulul principal al acestei pieţe îl reprezintă nivelul 
comisioanelor.  

Există tentaţia ca brokerii care consiliază clienţii mai puţin experimentaţi să 
recomande asigurătorii care oferă comisioanele cele mai mari în detrimentul celor mai bune 
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soluţii de asigurare. 
Cu cât piaţa este mai puţin transparentă, puterea de negociere a consumatorilor este 

mai slabă. 
Brandurile puternice existente pe piaţă, ING, ALLIANZ, ALICO, AVIVA, 

GENERALI şi cota cumulată ridicată de piaţă deţinută de acestea sunt semne ale lipsei de 
transparenţă, deoarece încrederea într-un brand înlocuieşte comparaţiile de preţuri şi 
beneficii care stau la baza deciziei personale. 

Un alt indicator este gradul de organizare al consumatorilor în asociaţii, de exemplu 
pentru a se informa şi pentru a reduce natura opacă a pieţei. O sursă organizată de informare 
a populaţiei cu privire la asigurările de viaţă sunt site-urile de internet, care oferă comparaţii 
de produse şi prezintă în detaliu contractele de asigurare. O categorie redusă de clienţi 
folosesc aceste informaţii în timp ce majoritatea se asigură direct la agenţii asigurătorului.  

Relevant este şi procentul în care consumatorii achiziţionează poliţe de viaţă de grup. 
Când se încheie poliţe de asigurare de viaţă de grup, condiţiile şi cotaţiile de asigurare sunt 
negociate de persoane specializate ale angajatorului şi puterea de negociere a 
consumatorilor este în această situaţie crescută. Componenta de employee benefits este slab 
dezvoltată în ţara noastră, procentul asigurărilor de grup în portofoliul asigurătorilor fiind 
nesemnificativ. 

În al patrulea rând, numărul de ofertanţi este de asemenea important. Cum s-a văzut 
mai sus, numărul acestora este insuficient de mare, 24 în total, din care numai 7 au cote de 
piaţă peste 5% . 

 
3. Aplicarea modelului regresiei în timp pentru determinarea evoluţiei indicelui  

Herfindahl - Hirschman -HHI pentru piaţa asigurărilor de viaţă 
 
3.1. Obiectivul studiului 
Principalul obiectiv al cercetării este modelarea şi prognoza evoluţiei indicelui 

Herfindahl-Hirschman HHI calculat pentru piaţa asigurărilor de viaţă din România. 
Indicele HHI măsoară gradul de competiţie existent pe piaţa asigurărilor de viaţă, care 

influenţează în mod direct competitivitatea asigurătorilor români. Am constatat, studiind 
comportamentul asiguraţilor, că tendinţa acestora este de a fi din ce în ce mai prudenţi în 
alegerea asigurătorilor, brandul şi stabilitatea financiară fiind criterii esenţiale în luarea 
deciziei de asigurare. Acest comportament va conduce la o creştere a gradului de concentrare 
al pieţei şi implicit la o reducere a competiţiei existente pe piaţă, care va influenţa negativ 
competitivitatea asigurătorilor români. 

 
3.2. Culegerea datelor 
Calculele au fost efectuate pe baza datelor existente în rapoartele Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor din perioada 2001-2009. Sunt disponibile în aceste rapoarte 
primele brute subscrise de fiecare societate de asigurare per total şi împărţite pe asigurări 
generale şi asigurări de viaţă. 

 
3.3. Prelucrarea datelor şi metodologia de cercetare 
Cotele de piaţă ale asigurătorilor au fost centralizate în tabele pe fiecare an în parte şi a 

fost calculat pe baza lor indicele Herfindahl HHI . 

  ,  

 
unde S este cota de piaţă a societăţii i şi H indexul HHI. 

Metoda utilizată este analiza de regresie. Procesul de regresie presupune doi paşi 
importanţi. Primul se referă la determinarea ecuaţiei de regresie, care reprezintă relaţia între 
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variabila dependentă şi timp, iar cel de-al doilea constă în utilizarea acestei ecuaţii pentru 
predicţie. 

3.4. Reprezentarea grafică prin metoda norului de puncte 
Metoda regresiei simple temporale presupune explicarea variabilei rezultative Y pe 

baza  variabilei factoriale timp, utilizând o funcţie de regresie  Y = F(X), unde y este 
valoarea indexului Heindahl HHI reprezentată pe axa OY, şi x este variabila timp 
reprezentată pe axa OY. 

O primă apreciere asupra distribuţiei comune o vom avea dacă realizăm diagrama de 
împrăştiere a valorilor. Datele statistice reprezentate susţin ipoteza asocierii între variabile 
dacă forma norului de puncte se apropie de o linie funcţională. În cazul nostru, considerăm că 
o linie curbă concavă reprezintă cel mai bine tendinţa evoluţiei indicelui HHI Viaţă.  

 

 
 

Figura 1. Diagrama norului de puncte şi liniile de regresie 
 

3.5. Aplicarea metodei celor mai mici pătrate pentru estimarea parametrilor  
regresiei 

Folosind metoda celor mai mici pătrate, am determinat două modele pentru a reprezenta 
cât mai bine tendinţa evoluţiei în timp a indicelui HHI. Modelul liniar cu componenta 
predictibilă   = -203.8x + 3200 şi modelul polinomial cu componenta predictibilă  

 =  34,50  -548.8x+3832. 
 

3.6. Compararea celor două modele de regresie 
Pentru a determina care este modelul cel mai bine ajustat, am folosit testul F de 

comparare al varianţelor. În urma aplicării testului, a rezultat că ambele modele sunt la fel de 
bine ajustate cu o probabilitate de încredere de 95%. 

Am comparat apoi cele două modele din punct de vedere grafic, din punct de vedere al 
coeficientului de determinare, al erorii standard şi al semnificaţiei F, modelul polinomial 
înregistrând un coeficient de corelaţie  mai puternic între variabila dependentă şi cea 
independentă 0,88 faţă de 0,77, o eroare standard mai redusă – 256 faţă de 330 şi o 
probabilitate de eroare mai mică – 0,001 faţă de 0,002. 

În continuare, am analizat în amănunt rezultatele obţinute pentru modelul de regresie 
polinomial folosind programele Anlalyse – It şi  Add in-ul Data Analisys din Excel 2007. 

 
3.7. Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai mici pătrate 
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Pentru a ne asigura că estimatorii obţinuţi cu metoda celor mai mici pătrate sunt de 
maximă verosimilitate, am verificat următoarele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 
erorile: 

– Ipoteza de homoscedasticitate. Variabila aleatoare (reziduală) urmează o repartiţie 
normală – este de medie nulă  M(ε) = 0,  iar dispersia ei 2Sε  este  constantă şi independentă de 
x. Acest lucru a fost confirmat de analiza tabelului reziduurilor, unde am observat că valoarea 
abaterilor (Residuals)   = y- ŷ    este relativ mică, diferenţele sunt aleatoare ca succesiune şi 
media acestora este 0. Pe de altă parte, analizând reprezentarea grafică a reziduurilor în funcţie 
de variaţia variabilei independente, am observat că valorile se încadrează într-o bandă 
orizontală care reflectă constanţa dispersiei reziduurilor şi au o evoluţie oscilantă, ceea ce 
denotă independenţa variabilelor modelului.  

Pentru a verifica ipoteza de homoscedasticitate, vom aplica testul White. Testul White 
ne permite să stabilim dacă varianţa variabilelor reziduale ale unui model de regresie este 
constantă. Testul White are la bază explicitarea seriei pătratelor reziduurilor  
în raport cu una sau mai multe variabile exogene (Andrei, Bourbonnais, 2008, pp. 245-246). 

Testul White propune, în cazul nostru, modelul de regresie 
  

pentru care se obţin estimaţii şi coeficientul de determinaţie . 
Coeficientul calculat de testul White este . În situaţia în care LM se 

situează sub nivelul tabelat , valorile reziduale sunt homoscedastice, în caz contrar sunt 
heteroscedastice. 

Valoarea tabelată  este 3.841, care este mai mare decât valoarea calculată a 
testului White 3.0444. În concluzie, ipoteza de homoscedasticitate este confirmată cu o 
încredere de 95%. 

 – Valorile  varibilei reziduale  sunt independente şi neautocorelate. Deoarece numărul 
de observaţii este mai mic de 15, nu putem aplica testul Durbin Watson. Putem totuşi obţine 
informaţii despre această ipoteză, mai exact despre intensitatea corelării valorilor succesive, 
prin calcularea coeficientului de autocorelaţie (Pecican, 2006,  p. 81). 
 

 
În cazul nostru = are o valoare de -0,43878, care este sub -0,5, deci nu putem 

concluziona că există autocorelaţie între reziduuri. 
Pentru a verifica această ipoteză, vom aplica în continuare testul t: 

pentru  se obţine următoarea valoare: = 1,1960. 
Nivelul tabelat pentru α = 0,05 cu numărul de grade de libertate 6 al repartiţiei Student 

este 2,447, ca urmare se poate interpreta că în cazul nostru coeficientul de autocorelaţie nu 
diferă semnificativ de 0.  

– Verificarea ipotezei de normalitate  
Pentru verificarea ipotezei de normalitate am folosit testul Shapiro-Wilk.  
Formula testului este: 

 
χ(i) sunt valorile ordonate ale lui χi; χ  este media aritmetică a eşantionului. 
Constantele ai sunt de fapt un vector liniar obţinut cu ajutorul următoarei formule: 

 
m1 … mn 
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reprezintă un vector liniar format din mediile statisticilor ordonate ale variabilelor aleatoare 
independente şi identic distribuite rezultate din distribuţia normală standard şi V este matricea 
covarianţei acestor statistici ordonate. 

Cu o probabilitate de 10% de a respinge ipoteza H0: seria reziduurilor urmează o 
repartiţie normală, testul Shapiro-Wilk ne oferă următoarele rezultate: W = 0,85 şi p value = 
0.0739. Având în vedere că p value < 0,10 putem spune că ipoteza Ho a testului: seria 
reziduurilor urmează o repartiţie normală este îndeplinită cu o încredere de 90%. 

 
3.8. Analiza tabelelor de indicatori statistici obtinuţi prin prelucrarea datelor  

empirice cu ajutorul regresiei utilizând programul Analyse –IT şi modulul  
Data Analysis din Excel 2007 

Coeficientul de corelaţie care măsoară puterea şi direcţia corelaţiei între două variabile 
are o valoare ridicată de 0,93, indicând o corelaţie între variabila dependentă timp şi cea 
independentă indicele HHI Viaţă foate puternică şi direct proporţională. 

Coeficientul de determinare  are o valoare ridicată de 0,87, ceea ce înseamnă că 
87,84% din variaţia totală a lui y poate fi explicată de relaţia descrisă de ecuaţia de regresie. 

Eroarea standard calculată prin programul aplicat este o măsură medie a depărtării             
(abaterii standard) valorilor dependente estimate de cele empirice. Eroarea standard 
înregistrată de modelul polinomial este 256,80, ceea ce reprezintă o valoare scăzută în raport 
cu valorile înregistrate de . 
 

3.9.  Testarea semnificaţiei statistice a modelului 
În urma analizei varianţei ANOVA, a rezultat că modelul polinomial pe care l-am 

calculat pentru a reprezenta evoluţia indicelui HHI viaţă este semnificativ din punct de vedere 
statistic. 

Semnificaţia statistică globală a modelului se determină prin aplicarea testului F. 
Valoarea calculată a lui F = 21.67711454 este mai mare decât cea tabelată de 5,14, infirmând 
ipoteza a = b = c. Probabilitatea de eroare a modelului este foarte mică, 0.001796721 fiind 
mult sub pragul de semnificaţie de 0,05 pe care l-am luat în considerare. 

Semnificaţia statistică a parametrilor modelului se determină prin aplicarea testului t 
pentru fiecare parametru în parte. În urma calculelor, a rezultat că valoarea lui t stat pentru 
parametrii b şi c excede cu mult valoarea de 2,447 corespunzătoare  din tabelul 
repartiţiei Student, infirmând ipoteza de nulitate. Valoarea lui a este mai mică cu 0,09 decât 
valoarea tabelată, dar trece testul Student pentru un risc acceptat de 0,10 ( 2,35 > 

   = 1,943). 
 P-value este probabilitatea critică bilaterală a testului t cu ipotezele precizate la t Stat. 

Pentru pragul de semnificaţie α = 0,05 pe care l-am ales se poate respinge ipoteza de nulitate a 
termenului liber pentru toţi parametrii:  c (0.00 < 0,05 foarte puternic semnificativă statistic ), 
a coeficientului b (0.01 < 0,05 puternic semnificativă statistic) şi a coeficientului a ( 0,05=0,05 
semnificativ statistic la limită). 

Apar de interes două tipuri de intervale de încredere: pentru parametrii modelului, αi, 
şi pentru valorile prognozate cu ajutorul modelului estimat . 
Pentru nivelul de încredere 95%, α = 0,05% avem în cazul parametrului a al ecuaţiei noastre: 

 
lower confidence limit     upper confidence limit  

Calculând în mod similar pentru parametrii b şi c se poate deci interpreta că, în 
populaţia statistică, parametrii modelului sunt cuprinşi în intervalele următoare: 

-1.298104713 < a < 70.31325623 
-916.024347  < b < -181.7605015 
3033.26221 < c < 4632.404457 
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Folosind acelaşi raţionament pentru  
 

 
Utilitatea principală a modelului liniar este prognozarea valorilor variabilei 

dependente. Valoarea prognozată este evident o statistică pentru că se obţine prin modelul 
estimat (din datele experimentale). Se poate atunci vorbi de repartiţia de sondaj a valorii 
prognozate, repartiţie care stă la baza determinării intervalelor de încredere pentru valorile 
prognozate. 

Valorile prognozate de modelul nostru sunt următoarele: 
Pentru anul 2010: HHI Asigurări de viaţă = 1.794 
Pentru anul 2011: HHI Asigurări de viaţă= 1.970 
Valorile prognozate ne indică o evoluţie crescătoare a indicelui HHI asigurări de viaţă 

confirmată şi de rezultatele financiare neauditate la 30.06.2010. Conform rezultatelor 
financiare publicate de Insurance Profile, cota de piaţă a primilor opt asigurători de viaţă  a 
crescut de la 86,63% la 31.12.2009 la 90.16% la 30.06.2010 şi a primelor zece societăţi           
(practic a celor cu cotă de piaţă de peste 1.8%) de la 91,85%  la 95,64%. O influenţă 
importantă privind această creştere au avut-o creşterea cotei de piaţă a BCR Asigurări de viaţă 
de la 15,67% la 19.01%, care a preluat din cotele de piaţă ale Aviva şi Grawe şi absorbţia 
Asibanului de catre Groupama. Uşoare creşteri au înregistrat şi locul 1 Ing Asigurări de Viaţă 
1,55%, locul 3 Alico 0,39%  şi locul 4 Asirom VIG 0,31% (6).  

Indicele HHI Viaţă a avut la 30.06.2010 o valoare de 1808, fiind foarte aproape de 
valoarea prognozată cu ajutorul modelului pentru anul 2010, care este 1.794.  

Modelul de regresie ales confirmă pentru următorii doi ani teoria economică de la care 
a plecat studiul nostru. Indicele HHI al concentrării pieţei asigurărilor de viaţă va creşte 
datorită tendinţei consumatorilor români de asigurări de viaţă de a alege societăţi solide, care 
au făcut istorie în domeniul asigurărilor de viaţă pe plan mondial şi, în consecinţă, va scădea 
concurenţa pe piaţă şi, implicit, şi competitivitatea asigurătorilor români de viaţă. 

Conform datelor pe care le avem, la data de 30.06.2010, spre deosebire de sectorul 
asigurărilor generale, care a regresat cu 5,6%, volumul total de prime brute subscrise aferent 
asigurărilor de viaţă a crescut cu 4,3 % faţă de nivelul înregistrat la 30.06.2009, în condiţiile în 
care în această perioadă de criză asigurările unit linked au înregistrat şi ele o creştere de 
28,41%(7). În ultimii ani, centrul de greutate al pieţei asigurărilor de viaţă s-a mutat dinspre 
asigurările clasice de viaţă impuse de bănci la încheierea contractelor de credit (unde criteriul 
de alegere era de cele mai multe ori preţul) către produse cu acumulare de capital cu un grad 
de risc scăzut, pe de o parte, şi către produse legate de fonduri de investiţii, pe de altă parte. 
Persoanele care încheie asigurări de viaţă în ţara noastră s-au maturizat, alegând în primul 
rând asigurătorii care au demonstrat stabilitate financiară şi performanţă de-a lungul timpului, 
ceea ce va conduce la o concentrare în creştere a pieţei asigurărilor de viaţă. 
 
Notes 
(1) Datele sunt furnizate de Raportul CSA asupra pieţei de asigurări şi activităţii desfăşurate în anul 
2009.  
(2) Datele sunt furnizate de Primm Insurance and Pensions 12/2010. 
(3) Idem (1). 
(4) Datele sunt furnizate de  European Insurance and Re-Insurance Companies Federation - CEA, 
ultima statistică existentă 2008. 
(5) Idem (1). 
(6) Datele sunt furnizate de Primm Insurance and Pensions 12/2010. Evoluţia nominală este calculată în 
EURO. 
(7) Idem (6). 
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Rezumat. Articolul îşi propune să prezinte o analiză comparativă a două produse de 
asigurări de viaţă la cea mai bine plasată companie de asigurări de viaţă care activează pe 
piaţa românească. Comparaţia vizează o asigurare de viaţă de tip economisire şi o asigurare 
de viaţă de tip investiţional. În analiza celor două produse sunt surprinse aspectele 
financiare, în special rentabilitatea prognozată a produselor. 
 

Cuvinte-cheie: produse de asigurare; randament investiţional; sume asigurate; sume 
garantate; valoare de răscumpărare. 
 

Coduri JEL: G22, G32. 
Cod REL: 11C. 
 
1. Introducere 
 
Prezentul studiu de caz prezintă una dintre cele mai importante părţi integrante ale 

unui contract de asigurare de viaţă, şi anume cererea de asigurare. Aceasta cuprinde proiecţiile 
asigurătorului, personalizate pe fiecare client. Clientul analizează proiecţiile şi condiţiile de 
asigurare şi, dacă este de acord cu acestea, se emite poliţa de asigurare. Studiul de caz prezintă 
o proiecţie a două tipuri de asigurări de viaţă: o asigurare tradiţională şi o asigurare tip unit-
linked (investiţională) pentru o persoană de sex feminin, în vârstă de 32 de ani.  

 
2. Prezentarea elementelor specifice tipurilor de asigurări  

 
Studiul de caz contă în compararea a două produse de asigurare de viaţă, şi anume: un 

produs tradiţional şi un produs unit linked. 
Persoana analizată este în vârstă de 32 ani, iar durata contractelor este de 28 de ani, 

astfel încât la finalizarea contractului persoana va avea 60 de ani (vârsta de pensionare). 
Produsul tradiţional este denumit de către companie REGAL şi este o asigurare mixtă 

de viaţă, prin care se acoperă atât riscul de deces, cât şi riscul de supravieţuire.  
Produsul unit linked este denumit de către companie GenT şi este o asigurare de viaţă 

de tip investiţional, cu acoperirea riscului de deces. 
La ambele contracte au fost ataşate aceleaşi clauze suplimentare, şi anume: 
- asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident; 
- clauza suplimentară de scutire de plată a primelor de asigurare; 
- asigurarea suplimentară de intervenţie chirurgicală în caz de accident; 
- asigurarea suplimentară de spitalizare în caz de accident. 
Prima de asigurare aferentă celor două tipuri de produse este aceeaşi. 
Datele analizate au la bază proiecţiile ING Asigurări de Viaţă din data de 25 octom-

brie 2010. 
Fiecare produs cuprinde două componente: 
1. Produsul de bază, 
2. Clauzele suplimentare ataşate produsului de bază 
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 Asigurarea tradiţională REGAL 
„Regal” este o asigurare mixtă de viaţă cu componentă de investiţie (acoperă riscul de 

deces permiţând totodată plata sumei asigurate şi în cazul supravieţuirii), suma de bani 
economisită putând fi valorificată la expirarea perioadei. Asiguratul beneficiază de un fond de 
economisire, moştenire, fond de educaţie pentru copii sau pensie suplimentară. Este important 
de ştiut că dacă contractantul asigurării doreşte retragerea acestor bani, el renunţă la poliţă şi 
pierde asigurarea, dar primeşte valoarea de răscumpărare. 

Riscurile acoperite prin această asigurare, pe tot parcursul derulării contractului, sunt 
următoarele: 

 supravieţuirea la expirarea contractului; 
 decesul din orice cauză; 

În tabelele următoare sunt prezentate sumele asigurate şi riscurile acoperite de acest tip 
de asigurare. 

Tabelul 1  
Elementele tehnice ale contractului REGAL 

 

Detalii tehnice u.m. 
Vârsta persoanei asigurate 32 ani 
Sex Feminin 
Frecvenţa de plată a primelor Lunară 
Suma asigurată la supravieţuire 50.607 lei 
Suma asigurată la deces 50.607 lei 
Perioada de plată a primelor de asigurare 28 ani 
Durata contractului de asigurare 28 ani 
Prima pentru componenta de supravieţuire 126,52 lei 
Prima pentru componenta de deces 4,98 
Total prime pentru asigurarea de bază 131,50 lei 

Sursa: Proiecţii SC ING Asigurări de Viaţă SA. 
 
După cum se poate observa, prima pentru componenta de deces reprezintă doar 3,78% 

din prima de asigurare, restul fiind distribuită pentru asigurarea de supravieţuire, adică pentru 
economisire. Deşi există această diferenţă majoră de primă alocată, sumele asigurate sunt 
identice, adică 50.607 lei.  
 Oricărei asigurări pot fi ataşate clauze suplimentare, în condiţii de sănătate optime ale 
persoanei asigurate. Perioada în care se beneficiază de clauza de intervenţie chirurgicală şi 
spitalizare în caz de accident este de numai 15 ani, deoarece după vârsta de 48 ani riscul 
producerii lor creşte considerabil şi asigurătorul nu şi-l mai asumă. Putem remarca diferenţa 
considerabilă dintre prima de asigurare şi suma asigurată: prima este doar 0,38% din suma 
asigurată la Asigurarea suplimentară de intervenţie chirurgicală în caz de accident şi 0,03% 
din suma asigurată la Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident. 

Tabelul 2 
Date tehnice privind asigurările suplimentare ataşate produsului de bază 

 

Tip asigurare suplimentară Suma 
asigurată (lei) Durata Prima 

lunară 
Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident 50.000 28 12,50 
Clauza suplimentară de scutire de plată a primelor de asigurare - 28 7,20 
Asigurarea suplimentară de intervenţie chirurgicală în caz de 
accident 

1.700 15 6,6 

Asigurarea suplimentară de spitalizare în caz de accident 110 15 7,73 
Total prime pentru asigurările suplimentare - - 34,03 lei 

Sursa: Proiecţii SC ING Asigurări de Viaţă SA. 
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Cumulând cele două componente ale produsului obţinem o primă totală lunară de 
165,25 lei şi o sumă anuală de 1.983 lei. De precizat că la acest produs se acordă o reducere de 
5% pe an a primei de asigurare deoarece prima anuală încasată de companie de la client 
depăşeşte 1.500 lei. Astfel, suma primelor anuale plătite de client rămâne 1.887 lei. 

 Asigurarea unit linked Gen T 
Asigurarea Gen T este o asigurare cu investiţie construită sub forma unui produs de tip 

unit linked care include în cadrul aceluiaşi contract şi protecţia oferită de o asigurare de viaţă. 
Acest tip de asigurare oferă: 

• beneficiu în cazul decesului persoanei asigurate pe parcursul perioadei de plată a 
primelor, constând în maximum dintre suma asigurată şi valoarea contului;  

• beneficiu în cazul decesului persoanei asigurate după încheierea perioadei de plată a 
primelor, dar înainte de împlinirea vârstei de 91 de ani, constând în valoarea contului;  

• accesul la sumele acumulate în cont pe întreaga perioadă a contractului de 
asigurare;  

• posibilitatea creşterii sumei investite prin plata de prime suplimentare. 
Programele de investiţii în care sunt investiţi banii reprezintă portofolii de active 

financiare în lei administrate exclusiv în scopul asigurării. Prin intermediul acestor programe 
se oferă accesul la cele mai eficiente plasamente pe pieţe financiare interne şi internaţionale.  

În tabelele următoare sunt prezentate sumele asigurate şi riscurile acoperite de acest tip 
de asigurare. 

Tabelul 3 
Elementele tehnice ale contractului Gen T 

 

Detalii tehnice u.m. 
Vârsta persoanei asigurate 32 ani 
Sex Feminin 
Frecvenţa de plată a primelor Lunară 
Suma asigurată la deces 13.000 lei 
Perioada de plată a primelor de asigurare 28 ani 
Durata contractului de asigurare 63 ani 
Prima pentru componenta de deces 6,50 lei 
Prima pentru investiţii 125,00 lei 
Total prime pentru asigurarea de bază 131,50 lei 

Sursa: Proiecţii SC ING Asigurări de Viaţă SA. 
 

După cum se poate observa, pentru componenta de deces, prima alocată este foarte 
mică, reprezentând 4,94% din prima de asigurare. Cea mai mare parte din primă este alocată 
achiziţionării uniturilor de investiţie.    

Tabelul 4 
Date tehnice privind asigurările suplimentare ataşate produsului de bază 

Tip asigurare suplimentară Suma asigurată 
(lei) Durata Prima 

lunară 
Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din 
accident 

50.000 28 12,50 

Clauza suplimentară de scutire de plată a primelor de 
asigurare 

- 28 7,20 

Asigurarea suplimentară de intervenţie chirurgicală în caz de 
accident 

1.700 15 5,71 

Asigurarea suplimentară de spitalizare în caz de accident 110 15 7,73 
Total prime pentru asigurările suplimentare - - 34,03 lei 

Sursa: Proiecţii SC ING Asigurări de Viaţă SA. 
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Şi unei asigurări de tip investiţional pot fi ataşate clauze suplimentare, în condiţii de 
sănătate optime ale persoanei asigurate. Perioada în care se beneficiază de clauza de Asigurare 
suplimentară de invaliditate permanentă din accident este de 28 de ani, deoarece riscul 
producerii unui accident este constant pe durata contractului. Putem remarca diferenţa 
considerabilă dintre prima de asigurare şi suma asigurată: prima este doar 4,35% din suma 
asigurată la Clauza suplimentară de scutire de plată a primelor de asigurare şi 0,02% din suma 
asigurată la Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident. 

Cumulând cele două componente ale produsului obţinem o sumă totală lunară de 
163,53 lei şi o sumă anuală de 1.986,36 lei. Nu există reduceri acordate la acest produs. 

Tipul programului de investiţii în care se vor aloca banii este MIXT 25, adică 25% din 
sumă este investită în acţiuni, şi 75% în bonuri de tezaur emise de stat, depozite bancare şi 
obligaţiuni. Randamentele programelor de investiţie alese iau un calcul un procent de inflaţie 
de 5% anual (pe parcursul întregii perioade de contract) şi o dobândă medie a programului 
MIXT de 6% pe an.  

Prezentarea comparativă a celor două produse are la bază primele alocate şi rezultatele 
obţinute. Rezultatele obţinute se evaluează din punct de vedere al valorii contului şi al valorii 
de răscumpărare. Compania ia în calcul un scenariu optimist şi un scenariu garantat. Scenariul 
optimist reprezintă o estimare realizată pe baza unui set de condiţii standard: rata dobânzii de 
5% şi rata inflaţiei de 5% pe an. Valoarea de răscumpărare reprezintă suma primită de client 
în cazul rezilierii contractului. Valoarea contului, în cazul produsului tradiţional este 
reprezentată de suma asigurată în caz de supravieţuire. 

Scenariul optimist (în lei) pe cele două produse se prezintă astfel: 
 

Tabelul 5 
Proiecţiile estimative ale evoluţiilor contractelor în perioada 2010-2038 

 

Asigurarea de tip tradiţional Asigurarea de tip unit linked 

An de 
poliţă 

Suma 
primelor 
plătite 

Valoarea 
contului 

Valoarea de 
răscumpărare 

Suma 
primelor 
plătite 

Valoarea 
contului 

Valoarea de 
răscumpărare 

1 1.578 50.607 0 1.578 1.530 0 
2 3.238 54.083 0 3.235 3.019 0 
3 4.989 57.525 0 4.975 4.820 3.608 
7 13.013 70.856 9.088 12.848 14.403 12.599 

11 23.038 83.206 20.594 22.418 28.133 25.674 
15 35.660 94.162 38.521 34.051 45.372 42.320 
19 51.647 103.233 60.185 48.191 66.357 62.828 
23 72.033 109.825 85.249 65.378 91.417 87.549 
26 91.124 112.725 109.135 80.657 113.191 109.193 
27 98.403 113.238 118.128 86.268 121.068 117.056 
28 106.208 113.501 127.730 92.159 129.278 129.278 

Sursa: Proiecţii SC ING Asigurări de Viaţă SA. 
 

Valoarea de răscumpărare este 0 în primii trei ani deoarece costurile iniţiale 
(comisioane, cost de administrare, costuri de emitere a poliţei) sunt foarte mari. 

Se poate observa că suma primelor este actualizată în fiecare an cu rata inflaţiei şi că la 
sfârşitul perioadei de contract, la asigurarea tradiţională, persoana asigurată va primi 113.501 
lei, la care se adaugă o participare la profit de 19.980 lei, cu 25% mai mult decât a plătit. 
Astfel, s-a obţinut o economisire a banilor, s-a obţinut o dobândă de 25% şi persoana 
respectivă a fost asigurată şi împotriva riscului de deces. Dacă în acest interval (28 de ani) 
persoana asigurată ar deceda, familia primeşte suma de 50.607 lei. 

La asigurarea unit-linked, asiguratul a plătit 92.159 lei în total, din care 87.604 lei 
pentru partea de investiţie şi va încasa 129.278 lei la finalul contractului, cu 40% mai mult 
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decât a plătit. Astfel, s-a realizat o investire a banilor cu o dobândă de 40% şi persoana 
respectivă a fost asigurată şi împotriva riscului de deces. 

Alături de scenariul optimist, societatea de asigurări prezintă şi un scenariu cu sumele 
garantate în cazul produsului tradiţional. În cazul produsului unit-linked, se face o prognoză a 
evoluţiei contractului la o valoare constantă a uniturilor. Valoarea constantă a uniturilor 
reprezintă valoarea uniturilor la o dobândă egală cu zero. 

Tabelul 6 
Proiecţiile garantate ale evoluţiilor contractelor (în lei) în perioada 2010-2038 

 

Asigurarea de tip tradiţional Asigurarea de tip unit linked 

An de 
poliţă 

Suma 
primelor 
plătite 

Suma 
asigurată 
garantată 

redusă 

Valoarea de 
răscumpărare 

garantată 

Suma 
primelor 
plătite 

Valoarea 
contului 

Valoarea de 
răscumpărare 

1 1.578 0 0 1.578 1.429 0 
2 3.238 0 0 3.235 2.711 0 
3 4.989 0 0 4.975 4.173 3.169 
7 13.013 17.217 8.023 12.848 10.814 9.583 

11 23.038 31.034 16.486 22.418 18.932 17.447 
15 35.660 47.351 28.834 34.051 28.849 27.103 
19 51.647 64.671 46.437 48.191 40.959 38.970 
23 72.033 83.476 68.181 65.378 55.743 53.563 
26 91.124 98.433 90.568 80.657 68.929 66.671 
27 98.403 103.560 99.294 86.268 73.779 71.512 
28 106.208 108.749 108.749 92.159 78.875 78.875 

Sursa: Proiecţii SC ING Asigurări de Viaţă SA. 
 

La asigurarea tradiţională, suma asigurată garantată redusă şi valoarea de răscumpărare 
garantată reprezintă valori garantate de către asigurător. Acestea sunt calculate în baza unei 
rate a dobânzii de 3,5% pe an. Această dobândă este dobânda cu care se garantează creşterea 
în rezerva matematică. Suma asigurată garantată redusă este suma pe care clientul o primeşte 
la finalul contractului dacă, la un moment dat, se opreşte din plata primelor (contractul se 
transformă în contract liber de plata primelor). 

Se poate observa că la sfârşitul perioadei de contract, la asigurarea tradiţională, 
persoana asigurată va primi garantat 108.749 lei, cu 2,4% mai mult decât a plătit. Astfel, s-a 
obţinut o economisire a banilor, s-a obţinut o dobândă de 2,4% şi persoana respectivă a fost 
asigurată şi împotriva riscului de deces. Dacă în acest interval (28 de ani) persoana asigurată 
ar deceda, familia primeşte suma de 50.604 lei. 

La asigurarea unit-linked, asiguratul a plătit 92.159 lei pentru partea de investiţie şi va 
încasa 78.875 lei la finalul contractului, cu 14% mai puţin decât a plătit. Diferenţa de 13.284 
lei pierdută reprezintă costul administrării produsului şi prima alocată asigurării de deces. 
Astfel, s-a realizat o investire a banilor fără dobândă, dar persoana respectivă a fost 
asigurată împotriva riscului de deces. 

Costurile unui produs unit linked sunt: 
a. Taxe care se deduc din valoarea unităţilor de acumulare: Taxa de transfer între fonduri. 
b. Taxe care se deduc din valoarea unităţilor iniţiale: Taxa de recuperare a cheltuielilor 

iniţiale. 
c. Taxe de administrare: Taxa de administrare poliţă, Diferenţa dintre preţul de vânzare 

şi cel de cumpărare a unităţilor, Taxa de răscumpărare parţială.  
Unele taxe se percep procentual, altele sunt fixe. 
Deşi taxele sunt destul de mari, există avantajul alegerii fondului de investiţii dorit. Banii 

pot fi alocaţi între mai multe tipuri de fonduri investiţionale în funcţie de rezistenţa la risc.  
După cum se observă din calcule, ING are o bună strategie de investiţie. 
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3. Concluzii 
 
Avantajele produsului tradiţional sunt: 
– Are o sumă garantată la finalul contractului, indiferent de evoluţia pieţei de capital. 

Banii sunt investiţi în: bonuri de tezaur, obligaţiuni emise de stat, depozite bancare la banca 
ING. 

– Banii sunt investiţi de compania de asigurări, aceasta asumându-şi în totalitate 
riscul plasamentelor. De aceea, aceasta va alege plasamentele cu risc scăzut, investind în 
depozite bancare sau obligaţiuni de stat. Plasamente realizate nu vor produce randamente 
consistente, dar nu vor produce nici pierderi. 

– Adaptarea primei de asigurare la inflaţie, 
– Risc scăzut al investiţiei pe partea de economisire, 
– Posibilitatea de ataşare şi reziliere de clauze suplimentare la aniversarea poliţei (în 

fiecare an). 
Avantajele produsului unit linked sunt: 
– Banii sunt investiţi de către client şi acesta îşi asumă riscul investiţiei. Acesta alege 

fondul dorit în funcţie de rezistenţa la risc. 
– Obţinerea unui randament bun pe banii investiţi. 
– Pe parcursul derulării asigurării se pot schimba gratuit fondurile de investiţii şi/sau 

numărul de unităţi cumpărate la fiecare dintre ele.  
– Anual pot fi transferate unităţi între diferitele fonduri în care au fost investiţi banii. 
– Suma asigurată (şi garantată de asigurator) poate fi aleasă între anumite limite care 

depind de vârstă. 
– Prima de asigurare poate fi modificată oricând, cu modificarea automată şi a valorii 

contului clientului (dacă prima creşte, creşte şi valoarea contului; dacă prima scade, scade şi 
valoarea contului). 

– Posibilitatea efectuării unor plăţi suplimentare pe contract. Sumele minime 
solicitate diferă de la o companie la alta, dar media se plasează în jurul sumei de 1000 lei.  

– Posibilitatea retragerii unor sume de bani din cele investite oricând pe durata 
contractului. 

– Posibilitatea de ataşare şi reziliere de clauze suplimentare la aniversarea poliţei (în 
fiecare an), de schimbare a intervalul de plată al primelor după fiecare nou an de contract. De 
regulă, plata primelor se face anual, semestrial, trimestrial sau lunar, sau oricând atunci când 
vrei să măreşti investiţia. 

Asigurările de tip unit-linked sunt flexibile, dar mai riscante decât asigurările 
tradiţionale şi prezintă şi câteva dezavantaje: 

– Pachetul de servicii este costisitor. Eşti obligat să investeşti sume mari dacă vrei să 
beneficiezi de un randament mai bun, deoarece costul este acelaşi pentru fiecare contract, 
indiferent de prima plătită. Apare însă posibilitatea de a nu mai putea plăti prima în perioadele 
mai dificile şi de pierdere a asigurării.  

– Renunţarea la contract înainte de final atrage după ea nerecuperarea primelor 
plătite, lipsa unei dobânzi şi înregistrarea unei pierderi.  

– O asigurare de viaţă simplă, pentru aceeaşi sumă, costă chiar şi de 5-10 ori mai 
puţin faţă de o asigurare cuplată cu investiţie.  

– O investiţie alături de o asigurare presupune o plată mare şi un randament mic, chiar 
dacă fondurile de investiţii sunt alese de client. Ideal este ca banii să fie investiţi separat.  

Conform Codului Fiscal, primele plătite pentru asigurările de viaţă nu sunt deductibile 
din venituri, dar nici sumele primite din asigurări nu sunt impozabile. 
 
 
 
 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea I. Asigurări 193 

 
Bibliografie 
Ciurel, Violeta (2000). Asigurări şi reasigurări, Abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura 

AllBeck, Bucureşti 
Ionescu-Davidescu, Roxana (2010). Economia asigurărilor, Editura Universitară, Bucureşti 
*** Proiecţii SC ING Asigurări de Viaţă SA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 194 

IMPORTANŢA INDICATORILOR ÎN MĂSURAREA EFICIENŢEI  
ECONOMICO-SOCIALE A ASIGURĂRILOR  

 
Roxana IONESCU 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 
cercetare@ucdc.ro 

Paul TĂNĂSESCU 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

floritanasescu@yahoo.com 
 
 

Rezumat. Prin acest articol, autorii îşi propun să prezinte sintetizat categoriile de 
indicatori care determină eficienţa economică a activităţii de asigurare desfăşurată de către 
societăţile de asigurări din România şi Uniunea Europeană. În analiza eficienţei activităţii 
unei societăţi de asigurări se urmăreşte aplicarea aceloraşi principii de evaluare a 
performanţelor oricărei alte  societăţi. Aplicarea indicatorilor foloseşte la stabilirea celui mai 
rentabil raport între prime încasate şi daune plătite. 

 
Cuvinte-cheie: eficienţa asigurărilor; rentabilitatea asigurărilor; marja de solvabilitate; 

evaluarea asigurărilor; indicatori. 
 
Coduri JEL: G22, G21. 
Cod REL: 11C.  
 
 
1. Introducere 

 
Orice activitate desfăşurată (din sfera comerţului, turismului, serviciilor) trebuie să 

obţină rezultate. Examinarea activităţii acesteia se va face prin prisma eficienţei, pe baza 
rezultatelor economico-financiare obţinute. 

Eficienţa economică a asigurărilor exprimă raportul dintre rezultatele optime obţinute 
din prima de asigurare şi cheltuielile determinate de refacerea bunurilor distruse sau a sumelor 
asigurate. Conceptul de eficienţă în activitatea de asigurare are la bază raportul dintre efectul 
obţinut şi efortul depus în activitatea de asigurare. Eficienţa activităţii unui asigurător va fi 
determinată prin prisma rezultatelor financiare obţinute de acesta. Eficienţa economico-socială 
a asigurărilor trebuie examinată atât prin prisma intereselor economiei naţionale, a 
asigurătorului care îşi desfăşoară activitatea pe baza gestiunii economico-financiare, cât şi prin 
prisma interesele asiguraţilor. Acest concept poate fi privit din două puncte de vedere: al 
asiguratului şi al asigurătorului. 

Din punct de vedere al asiguratului (persoană fizică sau juridică), efectul activităţii de 
asigurare constă în primirea/încasarea unor despăgubiri şi indemnizaţii (Văcărel, 2007, p. 623) 
de la societăţile de asigurări. Prin intermediul acestor despăgubiri şi indemnizaţii se creează 
condiţii de continuitate a activităţii economice, de păstrare a integrităţii proprietăţii, de 
economisire. Efortul activităţii de asigurare constă în plata unor sume de bani numite prime de 
asigurare şi asumarea unor obligaţii contractuale. 

Eficienţa asigurărilor pentru asigurat poate fi înregistrată atunci când valoarea 
despăgubirilor sau a indemnizaţiilor de asigurare este cât mai apropiată de valoarea daunei 
înregistrate, iar timpul de la producerea fenomenului sau evenimentului asigurat până la 
încasarea despăgubirilor sau indemnizaţiilor este cât mai redus. 

Din punct de vedere al asigurătorului, efectul activităţii de asigurare constă în 
încasarea unor sume de bani numite prime de asigurare care contribuie la realizare de profit în 
cadrul societăţii de asigurări. 
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Efortul activităţi de asigurare constă în plata unor sume de bani numite despăgubiri sau 
indemnizaţii, precum şi în organizarea, conducerea şi implicarea în cadrul activităţilor legate 
de asigurare.  

Eficienţa asigurărilor pentru asigurător poate fi înregistrată atunci când valoarea 
despăgubirilor sau a indemnizaţiilor de asigurare plătite către asiguraţi este mai mică decât cea 
a primelor încasate de la aceştia.  

O altă modalitate de abordare a conceptului de eficienţă se raportează la rezultatele 
(veniturile) optime obţinute din asigurare şi cheltuielile determinate de asigurare. Însă această 
abordare trebuie să ţină cont de câteva aspecte specifice activităţii de asigurare.  

Majoritatea societăţilor îşi pot estima costurile, cu precizie, înainte de stabilirea 
preţurilor la produsele sau serviciile lor. Societăţile de asigurări nu pot face acest lucru, 
deoarece procesul de producţie se desfăşoară diferit. Asigurătorul „vinde” înainte de a „fi 
produs”, şi nu cunoaşte „costul produsului vândut” (Bistriceanu, 2002, p. 146). Asigurătorul 
trebuie să stabilească mai întâi preţurile serviciilor prestate şi apoi costurile aferente acestora. 
În această situaţie, preţurile curente se determină pe baza calculelor previzionale ale costurilor 
finale, costuri aşteptate să apară în perioada pentru care s-au încasat primele de asigurare. De 
remarcat că societatea de asigurări va folosi în calcularea costurilor sale date statistice, calcule 
matematice şi calcule probabilistice bazate pe metode actuariale. Această modalitate unică de 
stabilire a preţului influenţează situaţiile financiare prin constituirea rezervelor de daună 
(Totalul sumelor înregistrate în contabilitatea asigurătorului pentru obligaţii aferente daunelor 
nereglementate la data contabilă). Cunoaşterea preciziei cu care sunt constituite şi menţinute 
rezervele este fundamentală pentru evaluarea unui asigurător (Constantinescu, 2000, p. 404). 

Analiza eficienţei activităţii de asigurări se mai stabileşte prin evaluarea volumului 
cheltuielilor efectuate de către societatea de asigurări cu plata despăgubirilor şi a sumelor 
asigurate, având în vedere caracterul aleatoriu al fenomenelor generatoare de daune. 
Analiza eficienţei va trebui să se realizeze pe o perioadă de timp cât mai îndelungată, dar nu 
mai puţin de 5-10 ani (spre deosebire de celelalte activităţi economice a căror eficienţă poate 
fi determinată şi anual). În acest fel se pot trage concluzi cât mai bine fundamentate. 

2. Indicatori economico-financiari utilizaţi în evaluarea societăţilor de asigurare 
 
Eficienţa economico-socială a asigurărilor se analizează şi se exprimă cu ajutorul mai multor 

indicatori, dintre care unii sunt specifici anumitor tipuri de asigurări. 
Indicatorii de evaluare a eficienţei activităţii societăţii de asigurare se stabilesc luând 

în calcul mai multe elemente: 
– obiectivele concrete care sunt urmărite, 
– nivelul la care se apreciază eficienţa (micro sau macro), 
– reglementările legale aflate în vigoare, 
– categoria de asigurări şi clasa de asigurări despre care este vorba. 
Conceptele de lichiditate, grad de îndatorare, profitabilitate sunt folosite şi aici. 

Caracteristicile specifice operaţiunilor de asigurare determină, însă, anumite modificări în 
aplicarea acestor concepte. Documentele contabile pe baza cărora se face analiza eficienţei 
activităţii sunt datele financiare publicate de companie. În paginile următoare ne vom 
concentra asupra indicatorilor de performanţă asociaţi celor trei laturi ale analizei financiare a 
unei societăţi de asigurări şi asupra implicaţiilor strategice ale acestor indicatori. Cele trei 
laturi de analiză financiară a firmei sunt: 

 Investiţiile: Acestea sunt reprezentate de plasamentele asigurătorului pe piaţa de 
capital, în diferite fonduri de investiţii. Analiza eficienţei acestora va urmări randamentul adus 
de aceste plasamente şi valoarea de piaţă a acţiunilor societăţii.  

– Performanţele: Prin această latură va fi analizată performanţa firmei din punct de 
vedere comercial, modalitatea de utilizare a fondurilor pentru a genera cifră de afaceri şi profit. 
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– Echilibru financiar: Prin analiza acestuia se va determina dacă societatea este 
solvabilă sau lichidă. 

Indicatorii calculaţi pentru fiecare dintre aceste laturi prezintă importanţa diferită 
pentru diferiţi stakeholderi (o persoană sau un grup de persoane care are/au un interes sau o 
implicare personală într-o anumită întreprindere şi performanţele sale). Acţionarii şi 
potenţialii investitori sunt interesaţi să cunoască valoarea indicatorilor de investiţii. Indicatorii 
de performanţa relevă managerilor şi strategilor care este situaţia economică a companiei. 
Băncile şi alţi creditori doresc să cunoască, în afara performanţelor firmei, şi care este situaţia 
acesteia din punct de vedere al solvabilităţii şi lichidităţii. Indicatorii financiari se calculează 
pe baza datelor publicate de către companie. Pentru o analiză corectă valorile obţinute trebuie 
analizate pe perioade mai mari de timp şi corelate cu valorile externe înregistrate în economie 
sau în industrie. Este obligatoriu ca rezultatele firmei să fie comparate cu indicatorii 
economiei, cu performanţele celorlalte societăţi concurente. 

2.1. Indicatori ai investiţiilor 
Pentru a reflecta eficienţa investiţiilor societăţii din perspectiva acţionarilor firmei am 

prezentat câţiva indicatori prin care acţionarii determină cât de optim este investit capitalul 
societăţii de asigurări.  

1. Rentabilitatea capitalului propriu se calculează prin raportarea profitului disponibil 
acţionarilor (după deducerea tuturor obligaţiilor fiscale) la totalul fondurilor investite de către 
acţionari (capitalurile proprii sau capitalul social). Dacă valoarea indicatorului depăşeşte 100, 
firma are un profit mai mare decât capitalul propriu. 

2. Indicatorul câştigul per acţiune surprinde raportul dintre profitul obţinut de firma şi 
numărul de acţiuni ordinare emise. Pentru a compara două firme între ele, este indicat să 
calculăm şi raportul preţ-câştiguri (indicator 3).  

3. Valoarea indicatorului preţ-câştiguri indică multiplul câştigurilor per acţiune pentru 
care un potenţial investitor acceptă să cumpere o acţiune. Valoarea acestui indicator este 
influenţată de profitul sau succesul anterior al companiei dar, în realitate, reprezintă un 
indicator al aşteptărilor investitorilor.  

De asemenea, indicatorul arată cât de costisitoare este atragerea de fonduri de către 
companie. De exemplu, dacă compania optează să atragă fonduri de la acţionarii existenţi 
oferindu-le acţiuni noi (în procentul în care aceştia participă la capital), cu cât valoarea 
indicatorului este mai mare, cu atât costul capitalului este mai mic. Indicatori preţ-câştiguri 
per acţiune şi câştiguri per acţiune sunt indicatori care pot fi aplicaţi în principal companiilor 
cotate la bursă.  

4. Rentabilitatea acţiunii poate fi echivalată cu dobânda pe care acţionarul o primeşte 
la investiţia în acţiuni, calculată în raport cu preţul de piaţă al acţiunii. Acest indicator trebuie 
utilizat cu prudenţă deoarece nu ia în calcul preţul plătit de cumpărător (valoarea nominală la 
care a fost emisă acţiunea) pentru acţiunile sale, ci preţul sau valoarea de piaţa a acţiunii la un 
moment dat. Calculul este reprezentativ dacă se apropie sfârşitul anului financiar, când se 
repartizează, de regulă, dividendele. 

Aceşti indicatori au fost sintetizaţi în următorul tabel: 
 

Tabelul 1 
Indicatori ai 
investiţiilor Mod de calcul Explicaţii 

Rentabilitatea 
capitalului 
propriu  

(Profit net / Capital propriu)*100 
sau 
(Profit net / Capital social)*100 

Măsoară rentabilitatea investiţiei realizate de acţionari. 
Valoarea indicatorului este bună atunci când 
înregistrează valori mai mari de 100. 

Câştiguri per 
acţiune  

Profit net / Număr de acţiuni 
ordinare emise 

Profitul net reprezintă câştigul ce revine acţionarilor. 
Profitul net poate fi acordat acţionarilor sub forma de 
dividende sau poate fi reinvestit sub forma de capital 
social. 
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Indicatori ai 
investiţiilor Mod de calcul Explicaţii 

Raportul preţ-
câştiguri 

Preţul de piaţă al unei acţiuni 
ordinare/Câştiguri per acţiune 

Raportul indica multiplul câştigurilor per acţiune pentru 
care investitorii accepta sa cumpere o acţiune. Cu cat 
valoarea raportului este mai mare, cu atât compania 
are o imagine mai buna pe piaţă. 

Rentabilitatea 
acţiunii (%) 
 

Dividende per acţiune/Preţul de 
piaţă al acţiunii 

Rentabilitatea acţiunii echivalează cu rata dobânzii 
pentru o investiţie. 
Deşi implică reducerea dividendelor, reinvestire a 
profiturilor poate mari, pe termen lung, preţul acţiunii. 

 

2.2. Indicatori ai performanţelor firmei 
Măsurarea rentabilităţii unei firme arată cât de capabilă este societatea să 

supravieţuiască şi să îşi dezvolte activitatea. Cel mai des, aceasta se măsoară prin rata 
combinată(1).  

1. Rata combinată. Aceasta cuprinde alte două rate: rata daunei şi rata cheltuielilor. 
a) Rata daunei este unul dintre cei mai importanţi indicatori utilizaţi în aprecierea 

activităţii unei societăţi de asigurare. Se exprimă ca raport între despăgubirile sau sumele 
asigurate plătite de asigurator şi primele de asigurare încasate. Rata daunei este exprimată în 
procente şi poate fi mai mică, egală sau mai mare decât sută la sută. Cu cât acest indicator 
înregistrează valori mai mici decât 100, cu atât situaţia financiară este mai favorabilă pentru 
asigurator. Trebuie precizat că rata daunei nu cuprinde toate cheltuielile efectuate de 
asigurător şi că este influenţată negativ şi de rata inflaţiei  

b) Rata cheltuielilor sau costul activităţii de asigurare. Se obţine prin raportarea 
cheltuielilor ocazionate de activitatea de asigurare (constând în plăţi de despăgubiri sau 
indemnizaţii de asigurare, costurile de achiziţie, de colectare a primelor, costuri generale, 
impozite şi cheltuieli privind constituirea şi administrarea fondului de asigurare) la încasările 
obţinute din primele de asigurare, din plasamente financiare şi alte surse. Costul relativ al 
activităţii de asigurare arată, în procente, cât reprezintă cheltuielile de asigurare faţă de 
veniturile realizate din activitatea de asigurare. În general, este mai mic decât suta la suta, însă 
pot apărea şi cazuri când este mai mare. În această situaţie, înseamnă că, în perioadă 
respectivă, asiguratorul nu şi-a acoperit cheltuielile totale din veniturile realizate pe seama 
încasărilor din prime şi din alte venituri. 

Rata combinată se determină prin însumarea ratei daunei şi ratei cheltuielilor. Rata 
daunei cât şi rata cheltuielilor în activitatea de asigurare se calculează atât pentru fiecare an de 
asigurare, cât şi pentru întreaga perioadă pe care o studiem. De asemenea, indicatorii se 
calculează fie la nivelul întregii societăţi de asigurare fie pe sucursale, venind atât în sprijinul 
analizei pe ansamblu, cât şi al analizei detaliate. Analiza ratei daunei şi a ratei cheltuielilor 
activităţii de asigurare se operează şi separat, pe categorii de bunuri şi de asiguraţi, insistându-se 
asupra bunurilor deoarece aici cheltuielile pentru constituirea fondului de asigurare sunt mai 
mari decât în alte cazuri.  

2. Rata venitului net este un alt indicator des utilizat în aprecierea rezultatelor 
financiare finale obţinute de o societate de asigurare. Acest indicator se calculează raportând 
diferenţa dintre totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor înregistrate într-o anumită perioadă 
(de obicei, un an) la totalul veniturilor. Rata venitului net arată, în procente, cât îi rămâne 
asigurătorului din fiecare 100 u.m. prime de asigurare încasate după ce îşi plăteşte toate 
cheltuielile. 

3. Rentabilitatea activelor exprimă mărimea activelor firmei în total profit. 
Rentabilitatea activelor se calculează prin raportarea profitului net pe un an la valoarea 
activelor utilizate de către companie în vederea creării de profit în aceeaşi perioadă. Se 
apreciază că valoarea activelor este bună atunci când raportul este mai mare de 1. 
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4. Un alt indicator utilizat pentru aprecierea rezultatelor financiare finale este cheltuieli 
la 1 u.m. venit net. Acesta se calculează ca raport între diferenţa dintre totalul cheltuielilor şi 
totalul despăgubirilor (indemnizaţiilor) plătite de asigurător pe parcursul unui an şi diferenţa 
dintre totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor. Cu cât acest indicator are o valoare mai mică, 
cu atât situaţia este mai favorabilă pentru asigurator.  

5. Gradul de cuprindere în asigurare este un indicator care oferă o imagine asupra 
nivelului de cuprindere al asigurărilor facultative. Acesta este un raport între totalul bunurilor 
(persoanelor) asigurate şi totalul bunurilor (persoanelor) asigurabile. Gradul de cuprindere în 
asigurare este un indicator exprimat în procente şi arata cât din numărul bunurilor 
(gospodăriilor, persoanelor) este asigurat. Cu cât acest indicator înregistrează valori mai 
apropiate de 100, cu atât înseamnă ca asigurarea facultativa respectiva este mai dezvoltata. 
Dacă este vorba de asigurările de bunuri este bună o valoare cat mai apropiată de 100 pentru 
că indică cunoaşterea şi utilizarea acestei asigurări pe piaţă. Dacă, însă, este vorba de asigurări 
de persoane, atunci valoarea indicatorului apropiată de 100 arată o piaţă saturată pe acel 
segment de asigurare. Mărimea gradului de cuprindere în asigurare influenţează direct 
rezultatele obţinute la asigurările facultative. De regulă, cu cât gradul de cuprindere în 
asigurare este mai ridicat, cu atât există mai multă certitudine că se va înregistra un raport mai 
favorabil între despăgubirile plătite şi primele încasate, dispersia riscului fiind optimizată pe 
măsură ce numărul de asigurări facultative încheiate creşte (legea numerelor mari). 

6. Numărul mediu de asigurări contractate de un vânzător de asigurări este un 
indicator care reflectă eficienţa personalului care se ocupa cu încheierea asigurărilor 
facultative (de bunuri, persoane sau răspundere civilă), există un set de indicatori care pot 
oferi o imagine cantitativă şi calitativă a muncii prestate de agenţii unui asigurator. 

Acest indicator este calculat ca un raport între numărul total de asigurări facultative 
contractate intr-o anumita perioada de timp şi numărul lucrătorilor care se ocupa cu încheierea 
de asigurări. 

7. Suma medie asigurată ce revine pe un contract de asigurare. Este un indicator 
specific care se poate determina  pe total asigurări sau pe noile asigurări încheiate într-o 
anumită perioadă de timp. Se calculează ca un raport între sumele totale asigurate de societate 
şi numărul total al contractelor de asigurare încheiate. Poate indica ce risc financiar îşi asumă 
societatea respectivă. Această sumă determină şi nivelul primei de asigurare. În cazul 
asigurărilor de viaţă, cu cât o persoană îşi asigură viaţa pentru o sumă mai mare, cu atât prima 
plătită este mai mare, deci veniturile societăţii de asigurare cresc. Valoarea indicatorului este 
bună cu cât rezultatul obţinut este mai mare. 

8. Pentru a analiza eficienţa unei societăţi de asigurări se foloseşte şi un alt indicator: 
prima medie încasată pe contract. Prin acest indicator se va determina ce primă medie are un 
contract de asigurare. Se determină raportând totalul încasărilor din prime de asigurare la 
numărul de contracte de asigurare încheiate. Se poate folosi în cazul asigurărilor de bunuri, 
persoane şi răspundere civilă, pentru a indica nivelul fondurilor care sunt şi pot fi atrase de la 
populaţie (asiguraţi). 

9. Productivitatea muncii unui angajat în asigurări. Este un indicator care se poate 
calcula prin două metode. Prima metodă indică ce nivel de prime de asigurare poate aduce un 
singur salariat. Se calculează ca raport între primele brute subscrise şi numărul de angajaţi în 
asigurări. A doua metodă de calcul indică ce profit mediu aduce un angajat în asigurări într-o 
anumită perioadă de timp. Se obţine raportând profitul net la numărul de angajaţi. Indicatorul 
se calculează atât la asigurările de viaţă, cât şi la cele de bunuri.  

10. Marja de profit este un indicator care prezintă ponderea pe care o deţine profitul 
brut în totalul cifrei de afaceri. Analiza marjei de profit este semnificativă atunci când se 
realizează la nivelul grupelor de produse deoarece permite o mai bună apreciere a 
performantelor produselor. Astfel, societatea poate elabora o politică comercială selectivă pe 
tipuri de produse.  
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La asigurările de persoane, eficienta poate fi apreciata cu ajutorul unor indicatori cum ar 
fi: gradul de cuprindere în asigurare, numărul de poliţe ce revin la 1.000 de locuitori asigurabili, 
suma medie asigurata pe un contract, prima medie încasată pe un contract, numărul de asigurări 
contractate de un asigurator, productivitatea muncii, rata daunei (sumei asigurate), costul relativ 
al activităţii de asigurare, rata venitului net, cheltuieli la un leu venit net.  

La asigurările facultative de viaţă gradul de cuprindere poate fi calculat în diferite 
variante. O prima variantă este raportarea numărului de asigurări active la sfârşitul anului la 
numărul populaţiei asigurabile; o altă modalitate de calcul este raportarea numărului de 
asigurări în active la sfârşitul anului la numărul total al salariaţilor sau raportarea portofoliului 
total de asigurări de viaţă la numărul total al salariaţilor (sau la numărul persoanelor care 
realizează venituri). În privinţa asigurărilor în valută se va ţine seama de condiţiile economice, 
financiare şi valutare. Unele societăţi de asigurări îşi asuma obligaţii în valuta. De asemenea, 
cedările şi primirile în reasigurare la şi de la societăţile din străinătate conduc la încasări şi 
plăţi în valută. Aprecierea rezultatelor acestor societăţi se face prin indicatori ca rata daunei, 
costul relativ al activităţii de asigurare, rata venitului net, cursul de revenire şi luarea în 
considerare a aportului acestor asigurări la realizarea unor încasări în valută şi dispersia în 
timp şi spaţiu a răspunderilor în valută. La asigurările în valută se va face atât o analiză a 
veniturilor şi cheltuielilor totale, cât şi una detaliata, pe tipuri de venituri şi cheltuieli.  

2.3. Indicatori ai echilibrului financiar  
Indicatorii echilibrului financiar pot fi divizaţi în două categorii: indicatori de 

solvabilitate şi indicatori de lichiditate.  
1. Indicatorii de lichiditate se referă la capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile faţă 

de terţi pe măsură ce acestea ajung la scadenţă. Lichiditatea societăţii depinde de cash-flow, 
(Fluxul de numerar este o analiza a tuturor modificărilor care afectează contul de numerar în 
timpul unui exerciţiu financiar. Este un indicator al diferenţei dintre numerarul încasat şi cel 
plătit de către o companie în timpul unui exerciţiu financiar), de relaţia dintre active şi datorii, 
de activele disponibile pentru plata datoriilor (Constantinescu, 2001, p. 36). Activele unei 
societăţi de asigurări au, de regulă, o lichiditate ridicată, ele putând fi uşor transformate în 
bani cash cu care să se onoreze datoriile faţă de clienţi şi alţi terţi. Cel mai des se calculează 
rata lichidităţii imediate ca raport între activele de trezorerie şi datoriile pe termen scurt, aici 
fiind incluse: rezervele de prime necuvenite, rezerve de daună, rezerve pentru cheltuieli de 
soluţionare a daunelor. O valoare subunitară a raportului indică o situaţie nefavorabilă a 
societăţii. În cazul unui raport supraunitar, asigurătorul îşi poate onora obligaţiile prin 
transformarea activelor investite în numerar, la preţul pieţei. 

Lichiditatea unui asigurător poate fi determinată prin raportarea disponibilităţilor 
plus valoarea curentă a activelor investite la obligaţiile societăţii faţă de asiguraţi. O valoare 
subunitară a raportului indică o situaţie nefavorabilă a societăţii din punct de vedere al 
lichidităţii. În cazul unui raport supraunitar, asigurătorul îşi poate acoperi obligaţiile prin 
transformarea activelor investite în numerar, la preţul pieţei. 

Lichiditatea din operaţiunile de subscriere poate fi determinată prin compararea 
fondurilor atrase cu cele consumate în această activitate. În cazul unei societăţi de asigurări în 
creştere, activitatea de subscriere trebuie să aducă o contribuţie netă substanţială. O companie 
se poate confrunta cu probleme de lichiditate atunci când investeşte foarte mult în active fixe 
sau nu îşi poate controla debitorii. Dar şi o societate de asigurări de succes poate avea 
probleme de lichiditate. Expansiunea teritorială, de exemplu, impune investiţii în clădiri, 
sisteme informatice şi forţa de muncă, care de multe ori trebuie plătite înainte ca poliţele de 
asigurare să fie vândute şi achitate de către clienţi. Acest fapt poate cauza o criza temporară de 
lichiditate. 
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 2.4. Indicatori de solvabilitate 
Ratele de solvabilitate exprimă capacitatea unei societăţi de asigurări de a emite noi 

poliţe. Aşa cum băncile menţin un echilibru între creditele acordate şi depozitele atrase, tot 
aşa, societăţile de asigurări trebuie să menţină un echilibru între primele subscrise şi 
capitalul social plus rezerve. În SUA, marja de solvabilitate a unui asigurător este exprimată 
sub forma raportului dintre primele subscrise şi surplusul asiguraţilor. Surplusul asiguraţilor 
reprezintă, din punct de vedere contabil, diferenţa dintre volumul de prime încasate şi suma 
dintre cheltuielile înregistrate, rezervele de daună şi de prime şi daunele plătite. În cazul 
societăţilor pe acţiuni, valoarea netă a capitalului este dată de capitalul social plus surplusul 
asiguraţilor, însă, în cazul unei societăţi mutuale, aceasta este reprezentată chiar de surplusul 
asiguraţilor.  

Caracterul variabil al activităţii de asigurare şi de investiţii produce fluctuaţii ale 
surplusului asiguraţilor. Aceste fluctuaţii pot conduce la insolvabilitatea companiei, mai ales 
în condiţiile în care  trebuie menţinut un surplus minim adecvat. Conducerea societăţii trebuie 
să determine nivelul surplusului asiguraţilor care corespunde ratei dorite de creştere a 
volumului de prime. 

Cunoaşterea valorii efective a profitului este importantă pentru a stabili fondurile 
disponibile pentru plata dividendelor şi pentru investiţiile în dezvoltarea firmei. Totuşi, este la 
fel de important să cunoaştem care este eficienţa cu care sunt investiţi banii în cadrul firmei – 
respectiv care este profitabilitatea acesteia. Acest indicator ignoră sursa de furnizare a 
fondurilor, realizând o evaluare generală a activităţii firmei.  

În vederea prevenirii unei lipse de lichiditate, sau a stării de insolvabilitate, este 
necesar ca partea de active să includă un anumit surplus peste nivelul care echilibrează 
activele cu pasivele, acest surplus fiind denumit marja de solvabilitate. Diferenţa dintre 
activele şi obligaţiile care urmează să fie luate în considerare potrivit prevederilor normelor 
Comisie de Supraveghere a Asigurărilor reprezintă marja de solvabilitate de care dispune 
asiguratorul. 

 
3. Concluzii 
 
Activitatea de asigurări presupune o dinamică specifică, chiar unică din punctul de 

vedere al indicatorilor utilizaţi pentru determinarea eficienţei şi rentabilităţii acesteia. Din 
acest motiv, am încercat să surprindem cea mai mare parte a indicatorilor analizaţi în literatura 
de specialitate şi să realizăm o structură clară a acestora. În mod obligatoriu, fiecare societate 
de asigurări trebuie să urmărească o lichiditate crescută, care să îi permită soluţionarea optimă 
a daunelor clienţilor. 
 
Notă 
(1) Rata combinată prezintă rezultatele obţinute din activitatea de subscriere într-un exerciţiu 
financiar. 
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Rezumat. Mulţi din asigurători au investit în crearea unor modele interne pentru a-şi 

acoperi riscurile din situaţiile financiare în ultimii ani, uneori împinşi de la spate de 
condiţionări ale supraveghetorilor sau alteori ca urmare a echipei de management sau ca o 
condiţie de rating. Solvency II introduce cadrul de raportare pe un an, ceea ce va putea afecta 
arhitectura modelelor folosite până acum sau procesul de calibrare utilizat în cadrul 
modelelor.  

 
Cuvinte-cheie: solvency; SCR; risc anual; calibrare; modelare. 
 
Cod JEL: G22. 
Coduri REL: 8C,11C. 
 
 
Actuarii sunt încă nedumeriţi ca urmare a conceptului de risc anual, iar modelele 

interne existente vor fi ajustate pentru a se încadra în cerinţele Directivei Solvency II. Între 
timp, managerii se tem că gradul de teorie nu va fi în conformitate cu modul în care se 
administrau afacerile înainte ca această directivă să apară. 
 
 

1. Un punct important – articolul 101 
 
Balanţa exprimată în valori juste reprezintă unul dintre punctele de referinţă în cadrul 

Solvency II, iar impactul său nu se limitează doar la calculul activelor şi al pasivelor la 
valoarea reală (Fair Value). Conceptul de marjă a valorii de piaţă (MVM – market value 
margin), precum şi abordarea corespunzătoare de risc anual în calculul SCR (Solvency Capital 
Requirement) îşi găsesc originile în abordarea Valoare Justă – asigurătorii ar trebui să deţină 
suficient capital pentru a acoperi riscurile care pot apărea într-un interval de timp de 12 luni şi 
să permită un transfer al tuturor obligaţilor (contractual) la finalul perioadei de raportare 
financiară. Aceasta înseamnă că companiile vor putea calcula impactul unor astfel de şocuri în 
balanţa de la sfârşitul anului. 

Articolul 101 al Directivei Solvency II defineşte calculul SCR într-un mod foarte 
concis, dar atunci când cineva încearcă să înţeleagă conceptele ce apar în cadrul formulei, se 
confruntă cu o provocare mult mai mare decât pare la prima vedere. În mod sigur, pentru acele 
companii interesate să dezvolte un model intern parţial sau total, o înţelegere corespunzătoare 
a articolului 101 şi a consecinţelor sale asupra arhitecturii modelului şi a aspectelor legate de 
calibrare este crucială. Dacă suntem atenţi, se pot remarca următoarele elemente definitorii: 

• Perioada de şoc – perioada de timp în care riscul este simţit – în articolul 101, 
perioada este de un an. De aceea, doar şocurile sau riscurile care apar într-un 
interval de 12 luni vor fi luate în considerare, indiferent dacă sunt şocuri ce 
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afectează investiţiile (de exemplu o modificare a perioadelor de maturitate a 
creditelor), sau şocuri care afectează obligaţiile (de exemplu, o furtună). 

• Orizontul de efect – perioada de timp în care un şoc poate afecta balanţa financiară 
a companiei. De exemplu, dacă în perioada de şoc apare o modificare legislativă, 
aceasta va avea consecinţe asupra cererilor viitoare de despăgubire şi va avea 
impact asupra evaluării pasivelor. În acest caz, orizontul de efect va fi de fapt 
orizontul de timp al obligaţiilor de plată. 

• Baza de expunere – se referă la informaţiile ce trebuie luate în considerare când 
apare şocul. În articolul 101, aceasta este definită ca totalitatea datoriilor existente 
la începutul perioadei financiare, la care se adaugă expunerea aşteptată să fie 
înregistrată ca urmare a semnării de noi poliţe în următoarele 12 luni 

• Profilul de risc – reprezintă funcţia de distribuţie din care derivă capitalul necesar. 
În articolul 101, acesta este definit ca totalitatea fondurilor proprii ale companiei. 
Într-un model intern, va fi obligatoriu calculul modificărilor de capital pentru 
următoarele 12 luni, pentru a permite o evaluare corectă la finalul perioadei 
financiare, în funcţie de expunerile pe care compania urmează să le accepte. 

• Măsura de risc – aceasta se referă la indicatorul statistic de măsurare a riscului 
aplicată profilului de risc. Potrivit Directivei, măsura de risc a fost stabilită a fi 
Value-At-Risk (VAR, Valoarea la risc). 

• Nivelul de toleranţă a riscului – 99,5%. 
 

2. Impactul directivei asupra modelelor interne 
 
La prima impresie, dezvoltarea unui model intern care modelează excesul de active 

nete este destul de uşor de realizat dar, de îndată ce se intră în detalii, se poate remarca, aşa 
cum au făcut-o circa 80 de consultanţi până acum pe site-ul Comitetului European de 
Supraveghere a Asigurătorilor şi Pensiilor Private (CEIOPS), că există foarte puţine reguli în 
privinţa dimensionării modelului. 

O înţelegere adecvată a acestor elemente poate duce la reducerea SCR şi a modului în 
care modelul intern poate fi utilizat de o companie pentru a defini o structură de limitare a 
riscurilor sau pentru a ajuta în rezolvarea aspectelor legate de capital cu care echipa de 
management se poate confrunta. 

Întreaga idee de a aplica abordarea balanţei financiare a fost bine primită de cei care au 
o experienţă în contabilitate, şi va facilita probabil discuţiile între diferenţele de concept 
referitoare la evaluare propuse de Solvency II şi de viitoarele Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară (IFRS). Totuşi, pentru mulţi actuari, această abordare, precum şi 
consecinţele acesteia în termeni de calibrare a riscurilor, a venit ca o surpriză şi încă produce 
confuzie în industrie. 

Istoric vorbind, actuarii au calculat prime şi rezerve, ţinând cont de riscurile asociate 
dintr-o perspectivă finală, considerând că toate şocurile se vor simţi pe toată perioada de 
valabilitate a obligaţiilor unei companii. Acum, că sistemul de supraveghere devine mai 
senzitiv, se pune problema dacă această abordare mai este de actualitate. 

Companiile de asigurări tind să calculeze riscurile nu doar până la sfârşitul primului 
an, ci până la „maturitatea” riscului – o abordare logică ţinând cont de faptul că preţul 
asigurării acoperă întreaga perioadă, şi nu doar primele 12 luni. MVM reprezintă acel liant 
care aduce împreună cele două viziuni – dar aceasta tinde să fie atât de tehnică încât 
majoritatea actuarilor se pierd în procese de evaluare mult prea complicate. 

Există o diferenţă atât de mare între abordarea anuală şi cea finală? Depinde foarte 
mult de unghiul din care se priveşte problema – cerinţele de capital calculate prin abordarea 
anuală a riscului vor fi mai reduse faţă de cele calculate prin abordarea finală. Totuşi, când ne 
uităm la problemă din punctul de vedere al calculului, abordarea aleasă (fie anuală, fie finală) 
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nu aduce diferenţe atât de semnificative. 
Studiul AISAM-ACME(1) asupra obligaţiilor din asigurările generale realizat în 

octombrie 2007 a tras un semnal de alarmă referitor la incoerenţa existentă între evaluarea 
prin abordarea finală şi cea prin abordarea anuală propusă de Solvency II. De atunci, un 
număr de algoritmi au fost descrişi în literatura actuarială pentru pentru a calcula riscul din 
perspectiva anuală. O abordare mult mai logică este de a calcula riscurile conform abordării 
finale şi apoi de a aplica un proces secundar: cât din risc (deviaţia de la medie) poate fi 
realistic măsurată în primele 12 luni, în primele 24 de luni etc., până când, în final, se măsoară 
întreg riscul. 

Acest proces secundar poată numele de proces de apariţie a riscului. De exemplu, 
pentru un reasigurator care preia o poliţă cu maturitate îndelungată, există o diferenţă 
semnificativă între costul prezent al despăgubirilor finale (după ce toate obligaţiile au fost 
plătite) şi costul preconizat al despăgubirilor la nivel anual (care poate fi neglijat). În acest 
caz, SCR acoperă riscurile ce sunt înregistrate în primele 12 luni şi efectele pe care le-ar avea 
la evaluarea de sfârşit de an, dar MVM acoperă riscurile asociate cu îndeplinirea obligaţiilor 
dincolo de perioada de 12 luni. Sau, pentru a fi şi mai precişi, SCR stabileşte capitalul necesar 
pentru a acoperi riscurile pentru primele 12 luni, în timp ce MVM oferă protecţie pentru 
perioada ce depăşeşte primele 12 luni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplu de rata daunei finala calculată pe baza celor mai bune estimări 
 

Tabelul de mai sus prezintă calcule diferite ale ratei daune finale (calculate la 
momente diferite de timp) în perioada în care un reasigurător acceptă o asigurare non-
proporţională. Când se iau în considerare doar riscurile care apar în primele 12 luni, rata 
daunei pare să fie aproximativ stabilă pe parcursul mai multor ani contabili. Acest lucru, 
probabil, se datorează faptului că nu sunt destule informaţiile disponibile, şi cele mai 
multe calcule se bazează pe estimări. Pe măsură ce înaintăm în perioada de cedare, 
informaţiile devin disponibile şi adevărata rată finală a daunei (şi mişcarea acesteia în 
timp) devine vizibilă. 

Ca, de exemplu, (prima de risc) deviaţia standard sugerată într-un exerciţiu anterior 
(folosind metoda 1) a fost calculată pe baza unei rate finale a daune observate în primul său an 
de dezvoltare (13,97%) şi pe baza ultimei rate a daunei finale cunoscută (19,51 %). În mod 
evident, riscul ce apare în primele 12 luni este mult mai mic decât atunci când este considerat 
din perspectiva finală. Exemplul demonstrează în mod clar importanţa diferitelor definiţii 
introduse de Conceptul de Evaluare la Valoarea Justă, nu numai cu privire la calculul SCR, 
dar, de asemenea, şi în calcului  MVM. Inutil de spus că o calculaţie adecvată a MVM va fi 
importantă pentru acele companii ce oferă asigurări pe termen lung. 
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3. Modele de apariţie a riscurilor  
 
Folosind modele de risc pentru stabilirea legăturii între abordarea anuală şi abordarea 

finală este, probabil, bine privită nu numai de către actuari, ci şi de management. Actuarii nu 
trebuie să schimbe modul lor tradiţional de lucru. Pentru a putea stabili parametrii pentru 
riscul anual în calculul primei sau rezervei pot să lucreze în continuare pe o bază finală, dar un 
proces suplimentar va trebui să fie adăugat pentru a obţine intrări corespunzătoare ale 
parametrului pentru un calcul de tip Solvency II. În cuantificarea apetitului de risc, 
managementul nu ar putea fi interesat doar de asigurarea necesarului de capital pentru o 
perioada de un an, dar ar putea fi, de asemenea, interesat şi de nivelul de capital necesar 
pentru a acoperi complet toată perioada. 
 
                                                           SCR(t=0|t=0)       SCR(t=1|t=0)     SCR(t=2|t=0) 
 
 
 
 
 

                                                  t=0 
 
 
 

 

                                             t=1     t=2     t=3 (finală) 
 

Apariţia riscului de-a lungul poliţei de asigurare  
 
Exemplul de mai sus arată apariţia riscului la sfârşitul diferitelor perioade de câte 12 

luni, fiecare indicând perspectiva finală a daunei, dată fiind anumite condiţii. 
 
4. Impactul asupra calibrării 
 
Cadrul Solvency II a fost stabilit pentru a proteja deţinătorii de poliţe de asigurare, iar 

abordarea anuală SCR + MVM este o modalitate adecvată de a face acest lucru. Companiile 
de asigurări trebuie să fie conştiente, totuşi, că o calculaţie a SCR bazat pe o perspectivă finală 
va conduce la un nivel mult mai ridicat al capitalului decât este necesar, o opţiune care oferă o 
protecţie a asiguratului mai mare decât doreşte reglementatorul să realizeze. Calibrarea 
riscului de asigurare pe baza unui bilanţ complet reprezintă un exerciţiu provocator – cu 
siguranţă în cazul în care cineva încearcă să acopere toate aspectele tehnice de asigurare, atât 
la nivel brut cât şi net: 

• modelarea primei: daune mari, daune medii, daune catastrofale (în urma 
catastrofelor naturale sau celor cauzate de om); 
• modelarea rezervei: daune mari, daune medii; 
• modelarea implicită. 

Abordarea anuală şi implicaţiile acesteia asupra procesului de calibrare creează o 
cerinţă suplimentară. Dar cu siguranţă, dintr-o perspectivă de testare-utilizare, este mult mai 
bine să reutilizăm procesele existente (care au de a face în cea mai mare parte cu calculele 
finale) şi să le adăugăm pentru a introduce abordarea anuală a riscului. Aspectele legate de 
apariţia riscului nu se limitează numai la riscul de rezervă (cum este în prezent discutată în 
literatura actuarială de specialitate), dar au, de asemenea, implicaţii importante asupra 
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modelării riscului de primă în cazul daunelor mari şi a daunelor medii, întrucât apariţia 
riscului de rezervă între cele două capacităţi trebuie să fie observată permanent. Cireaşa de pe 
tort  se referă la utilizarea unui nivel corespunzător al SCR reţinut de asigurător în cazul în 
care o legătură clară cu toate calculele finale face obiectul unui audit. 

 
5. Concluzie 
 
Impactul reasigurării asupra profilului de risc al unei companii va trebui, prin urmare, 

să fie reanalizat, deoarece aceasta va avea efect pe mai multe niveluri: 
• Asupra SCR - aceasta va fi efectul cel mai vizibil în viitor asupra capitalului cerut 

de Solvency II. 
• Asupra MVM – reasigurarea poate proteja asigurătorul prin acoperirea completă a 

cererilor de despăgubire şi, prin urmare, va avea, de asemenea, un impact asupra 
calculului MVM. 

• Asupra ORSA (Own Risk and Solvency Assesment – Evaluarea propriului risc şi a 
solvabilităţii) – managementul nu ar trebui să ia în considerare doar capitalul 
necesar pentru a acoperi primele 12 luni, ci să îşi asume o responsabilitate 
permanentă. În cele din urmă, pe lângă câteva exemple mici, asigurătorul tinde să-şi 
asume riscul generat de bilanţ până la data de maturitate a obligaţiilor. 

 
Notă 
 (1) Asociaţia Internaţională a Societăţilor de Asigurări Mutuale (AISAM) şi Asociaţia Europeană a 
Asigurătorilor Mutuali şi Cooperative (ACME) reprezintă aproximativ 80% din piaţa asigurărilor 
mutuale din Europa şi peste 6% din primele de asigurare la nivel mondial. 
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Rezumat. Lucrarea prezintă evoluţia activităţii de intermediere a asigurărilor prin 
intermediul societăţilor comerciale de brokeraj în asigurări din ţara noastră în ultimii cinci 
ani. Situaţia economică dificilă în economie din ultima perioadă a influenţat şi piaţa de 
brokeraj în domeniul asigurărilor din România în două direcţii distincte. În primul rând 
brokerii au înregistrat pierderi ca urmare a scăderii activităţii de leasing şi creditare apoi a 
crescut rolul lor ca urmare a interesului clienţilor şi asiguraţilor pentru a obţine oferte de 
asigurare eficiente, economice şi cu costuri  mai reduse de la brokerii de asigurare.   
 

Cuvinte-cheie: broker de asigurare; prime brute subscrise; comisioane de 
intermediere; mandat de brokeraj; regularizări de daune. 

  
Cod JEL: G22. 
Cod REL: 11C. 

 
 

1. Introducere 
            
Pe piaţa asigurărilor din România în activitatea de  subscriere a riscurilor îşi desfăşoară 
activitatea societăţile de asigurare şi reasigurare şi intermediarii în asigurări. Produsele  de 
asigurare ajung la consumatorul de asigurări prin intermediul angajaţilor  şi/sau agenţilor 
societăţilor de asigurare şi prin intermediul reprezentanţilor societăţilor de brokeraj în 
asigurări. Analizând informaţiile  comunicate de instituţia de reglementare şi supraveghere a 
pieţei asigurărilor din ţara noastră, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), 
am constatat că în ultimii cinci ani un volum din ce în ce mai mare din primele brute subscrise 
de asigurători a fost intermediat de societăţile comerciale de  brokeraj în asigurări, societăţi 
denumite generic „brokeri de asigurare”.  
 

2. Stadiul cercetării 
           

Analizând realizările pieţei asigurărilor din primul semestru al anului 2010 am 
constatat că volumul primelor brute subscrise este în scădere comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului 2009. În primul semestru al anului 2009 cele 45 de societăţi de asigurări au realizat un 
volum de prime brute subscrise de 4.590,31 milioane lei, respectiv 1.085,36 milioane euro, iar 
în primul semestru din anul 2010 primele brute subscrise de asigurători au fost de 4.327,51 
milioane lei, respectiv 1.043,23 milioane euro. Din totalul primelor de asigurare subscrise de 
asigurători, 36,19%  au fost intermediate de brokerii de asigurare în semestrul 1  2009 şi 
35,95% în semestrul 1, 2010. Aceste date ne arată că în condiţiile crizei economice, care îşi 
face tot mai simţită prezenţa în toate sectoarele economiei naţionale, piaţa de brokeraj în 
asigurări a consemnat o diminuare a afacerilor apropiată de cea a subscrierilor asigurătorilor. 
      Conform definiţilor din Legea nr. 32/2000 (1), intermediarii în asigurări sunt după caz 
persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare brokeri de asigurare, asistent în brokeraj, 
agenţi de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat care desfăşoară activitate de 
intermediere în asigurări, în schimbul unui comision sau al unei renumeraţii, autorizat sau 
înregistrat în condiţiile stabilite de lege, şi de normele emise în aplicarea acesteia, precum şi 
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intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de 
intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii.  
        Brokerul de asigurare este  o persoană juridică ce acţionează în calitate de intermediar 
pentru obţinerea şi angajarea unor contracte de asigurare sau reasigurare reprezentând 
clientul, adică asiguratul în cazul asigurării, reasiguratul în cazul reasigurării sau 
reasigurătorul în cazul retrocedării. Activitatea brokerului de asigurare se desfăşoară în baza 
unui mandat de brokeraj pe care i-l acordă clientul (asiguratul) pentru a-i reprezenta 
interesele. Brokerii de asigurare se implică şi în efectuarea inspecţiilor de risc, a 
regularizărilor de daune şi a comisariatelor de avarie.  
 

3. Evoluţia pieţei asigurărilor din România în perioada 2005-2009 
            În perioada propusă spre analiză asistăm la consolidarea pieţei asigurărilor din 
România şi a potenţialului asigurabil existent. De la 1 ianuarie 2007, de când România a 
devenit stat membru al Uniunii Europene, şi în piaţa de asigurări se aplică principiile pieţei 
unice privind libera circulaţie a serviciilor. Indicatorii specifici activităţii de asigurare arată că 
influenţa crizei economico-financiare asupra pieţei româneşti de asigurări, îndeosebi a 
subscrierilor de prime, a fost redusă în anul 2009. Aşa cum reiese şi din Tabelul 1 primele de 
asigurare brute subscrise de către societăţile de asigurare în anul 2009 au fost la valori 
apropiate  cu cele din anul 2008. 
 

                                                                                                                          Tabelul 1 
                    Evoluţia pieţei asigurărilor din România în perioada 2005-2009 

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 

Prime brute subscrise 
 ( mii lei) 4.417.165 5.729.284 7.175.789 8.936.286 8.869.746 

Sursa: Rapoartele anuale ale CSA din perioada  2005-2009. 
  
            Conform raportărilor transmise de către brokeri la Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, în anul 2009, valoarea primelor de asigurare intermediate în urma negocierii 
contractelor de asigurare a fost în valoare de 3.211.369.388 lei, în creştere reală cu 13,20 %  
faţă de anul anterior. Raportând această valoare la totalul primelor de asigurare brute subscrise 
de asigurători în anul 2009, rezultă că brokerii de asigurare au intermediat 36,19 % din 
volumul primelor de asigurare brute subscrise de piaţa românească de asigurări.                     

   
Tabelul 2 

              Evoluţia pieţei brokerajului în asigurări din România în perioada 2005-2009 

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 

Prime intermediate (mii lei) 855.389 1.165.077 1.568.530 2.704.593 3.211.369 
Sursa:  Rapoartele anuale ale CSA din perioada 2005-2009. 
 
           În ultimii ani, piaţa asigurărilor din România a făcut un mare salt atât din punct de 
vedere cantitativ, cât mai ales calitativ. Numărul brokerilor de asigurare autorizaţi de către 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a crescut în fiecare an. Totodată s-a extins şi sfera 
serviciilor acestora. Pe lângă activitatea de intermediere s-a dezvoltat şi cea de instrumentare 
şi regularizare a daunelor. În prezent există societăţi de asigurare care au externalizat serviciile 
de daune, unele parţial, iar altele în totalitate. Acest aspect este întâlnit atât la societăţi de 
asigurare care fac parte din Top 10 (de exemplu  Asirom, Omniasig), cât şi la alte societăţi de 
asigurări (de exemplu Certasig, Garanta). Şi în rândul intermediarilor exista brokeri de 
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asigurare care desfăşoară numai activitate de regularizări de daune şi comisariat de avarie (de 
exemplu Avus, eClaims). 
           Piaţa brokerajului în asigurări şi-a menţinut tendinţa crescătoare din 2005 până în 2009, 
la aproape toţi indicatorii sintetizaţi în tabelul următor. 

 
          Tabelul 3 

Dinamica principalilor indicatori ai pieţei brokerajului în asigurări din România 
în perioada 2005-2009 

 

Indicator/An 2005 2006 2007 2008 2009 
Nr. brokeri cu activitate 281 313 348 403 437 
Total active – mii lei  155.720 235.522 358.566 473.146 552.516 
Capital social subscris – mii lei  12.374 14.985 16.512 28.525 24.487 
Capital social vărsat – mii lei 12.284 14.884 16.366 28.379 24.377 
Nr. brokeri cu profit 206 220 255 273 266 
Valoare profit – mii lei 48.574 67.882 118.254 

 
169.597 

 
172.612 

 
Nr. brokeri cu pierderi 75 93 93 130 171 
Valoare pierderi – mii lei 2.862 3.779 12.707 20.690 27.308 

Prime intermediate 855.389 1.165.077 1.568.530 2.704.593 3.211.370 
Venituri din 
brokeraj din care: 

165.726 239.769 350.785 
 

488.530 
 

504.692 
 

1.Comisioane din 
prime 

153.131 221.355 338.196 
 

472.353 
 

479.531 
 

2.Venituri din 
efectuarea 
inspecţiilor de risc 

588 391 564 166 1.740 

3.Venituri din 
regularizări de 
daune 

5.404 5.014 5.271 
 

7.138 
 

11.534 
 

4.Venituri din 
comisariat  de 
avarii 

201 208 389 
 

427 
 

2.615 
 

 
 
 
 
Volum 
activitate 
brokeri –  
mii lei 

5.Alte venituri 6.402 12.801 6.365 8.446 9.272 
Sursa: prelucrarea autorului pe baza Rapoartelor anuale ale CSA din perioada 2005-2009. 

 
           De la înfiinţarea  Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor până la data de 31.12.2009 
au fost autorizaţi 606 brokeri de asigurare persoane juridice. Dintre aceştia, la sfârşitul anului 
2009 activează pe piaţa de asigurări 482, iar 124 sunt cu activitatea suspendata la cerere sau ca 
urmare a aplicării unor sancţiuni de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Raportările 
privind încheierea exerciţiului financiar contabil pentru anul 2009 au fost transmise în 
termenele prevăzute de legislaţia în vigoare de către 437 brokeri de asigurare ale căror 
rezultate sunt cuprinse în Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind 
activitatea de asigurare desfăşurată în anul 2009. Cei 482 de brokeri intermediază oferta de 
asigurare a celor 45 de societăţi de asigurare autorizate de către Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor. Dintre aceste societăţi de asigurare, 21 sunt specializate pe asigurări generale, 13 
pe asigurări de viaţă, iar 11 au activitate compozită. Brokerii de asigurare îşi desfăşoară 
activitatea sub forma juridică de societăţi comerciale pe acţiuni şi societăţi comerciale cu 
răspundere limitată. Din totalul brokerilor de asigurare  primii 10 brokeri au generat în anul 
2009  peste 47% din totalul  primele de asigurare intermediate pe piaţa de brokeraj.     
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  4. Analiza pieţei brokerajului în asigurări în perioada 2008-2010 
 
            Pornind de la rezultatele preliminare ale pieţei asigurărilor din România, pe primele 9 
luni ale anului 2010 date publicităţii(2), am ales ca perioadă de comparaţie primele 9 luni de 
activitate ale anilor 2008, 2009 şi 2010. 
            Anul cel mai favorabil al pieţei asigurărilor româneşti din perioada analizată (2005-
2009) a fost anul 2008, an în care efectele crizei pieţelor financiare internaţionale nu 
influenţau vizibil economia românească. Acestea au fost simţite mai mult în anii 2009 şi 2010, 
aşa cum reiese şi din Tabelul 4. 

Tabelul 4 
Valoarea primelor de asigurare subscrise/intermediate la 9 luni în anii 2008-2010 

Indicator / Perioadă 3T-2008 3T-2009 3T-2010 
Total prime subscrise (mil. lei) 6.683 6.641 6.303 
Prime intermediate de brokeri (mil. lei) 1.820 2.008 1.945 
Procent  27,23 30,23 30,85 

Sursa: prelucrarea autorului pe baza informaţiilor publicate în revistele Insurance Profile din 
perioada 2008-2010. 
 

Din totalul primelor de asigurare  intermediate de brokeri cea mai mare pondere o 
deţin asigurările de autovehicule, respectiv cele de tip CASCO şi RCA. Valorile acestora sunt 
menţionate în Tabelul 5.   

Tabelul 5 
Ponderea primelor de asigurare auto în totalul intermedierilor brokerilor la 9 luni, 

 în anii 2008-2010 
 

Indicator / Perioadă 3T-2008 3T-2009 3T-2010 
Total prime de asigurare  intermediate de brokeri 
(mil. lei) din care: 

1.820 2.008 1.945 

 Asigurări auto (mil. lei) 1.463 1.602 1.534 
Procent  80,38 79,78 78,85 

Sursa: prelucrarea autorului pe baza informaţiilor publicate în revistele Insurance Profile din perioada 
2008-2010. 
 

În anul 2008, activitatea de creditare a băncilor şi de finanţare prin intermediul 
leasingului era prosperă. Din totalul primelor de asigurare intermediate în clasa auto 78,12% 
reprezentau asigurările tip CASCO şi 21,88% cele de tip RCA. Odată cu scăderea activităţii 
de leasing şi creditare, ponderea asigurărilor tip CASCO a început să scadă ajungând la 
75,09% în anul 2009 şi 60% în 2010. La asigurările RCA primele intermediate de brokerii de 
asigurare au avut un trend crescător ponderea acestora în total prime de asigurări auto 
intermediate crescând de la 21,88 % în anul 2008, la 24,91% în anul 2009 pentru a ajunge la 
40% în anul 2010. În Tabelul 6 am prezentat comparativ evoluţia intermedierilor de asigurări 
de autovehicule pe cele două categorii semnificative, respectiv CASCO şi RCA . 

 
            Tabelul 6 

Dinamica subscrierilor brokerilor pentru clasele de asigurări CASCO şi RCA pe 
primele 9 luni din anii 2008-2010 

Indicator / Perioadă 3T-2008 3T-2009 3T-2010 
Prime asigurări auto intermediate (mil. lei) 
 din care: 

1.463 1.602 1.534 

 Asigurări CASCO (mil. lei) 1.143 1.203 922 
Asigurări RCA(mil. lei) 320 399 612 

Sursa: prelucrarea autorului pe baza informaţiilor publicate în revistele Insurance Profile din 
perioada 2008-2010. 
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 Brokerii de asigurare au contracarat scăderea subscrierilor de prime de asigurare 
CASCO, care este o asigurare facultativă, prin creşterea intermedierii de asigurări auto 
obligatorii. Ponderea asigurării  CASCO a rezultat din activitatea de leasing şi creditare pentru 
persoane juridice. Asigurarea RCA a fost o importantă sursă de subscriere în domeniul 
asigurărilor auto. Analizând structura portofoliului brokerilor pe clase de asigurări(2), regăsim 
societăţi de brokeraj în asigurări în a căror prime intermediate, asigurările de tip RCA deţin în  
primele 9 luni ale anului 2010, procente semnificative de până la 90%.   

Putem aprecia că activitatea de intermediere în asigurări şi-a menţinut ponderea în 
totalul pieţei asigurărilor din ţara noastră. Piaţa brokerajului în asigurări a reuşit să se adapteze 
noilor condiţii economice generate de intrarea în cel de al doilea an de criză economică. 
  

5. Concluzii 
           Societăţile comerciale al căror obiect de activitate este brokerajul în asigurări, la fel ca 
alte domenii de activitate,  se află cu o bună parte din activitatea pe care o desfăşoară în era 
comerţului electronic. Obligativitatea emiterii electronice de către asigurători şi intermediari a 
poliţelor de asigurare tip RCA(3) a dus la fluidizarea fluxului informaţional  al subscrierii 
acestor poliţe de asigurare. Necesitatea brokerilor de a oferi operativ cotaţii de prime de 
asigurare i-a făcut pe aceştia să-şi dezvolte programe informatice pentru emiterea electronică 
şi a altor tipuri de asigurări. Conceptul de „e-asigurări” îşi face simţită prezenţa în vânzarea 
on-line a asigurărilor de către brokeri, conducând la creşterea operativităţii ofertării şi emiterii  
poliţelor de asigurare. 
           Dezvoltarea acestor soluţii informatice permite şi emiterea de către brokeri a poliţelor 
de asigurare tip  PAD(4). 
         Aplicarea începând cu data de 15 iulie 2010 a prevederilor Legii nr. 260/2008(5) privind 
asigurarea obligatorie a locuinţei obligă toţi proprietarii de imobile cu destinaţia de locuinţă 
să-şi încheie acest tip de poliţă de asigurare. O oportunitate pentru brokerii de asigurare este să 
îşi îndrepte atenţia spre piaţa din  mediul rural care poate oferi un potenţial de creştere 
nebănuit în perioada de criză. Aceasta va duce la informarea şi educarea populaţiei pentru 
protecţia patrimoniului prin asigurare, prin impulsionarea pieţei facultative de asigurări.  
       Activitatea brokerului de asigurare cuprinde introspecţii în cele mai diverse domenii: 
servicii financiare, bănci, industrie, construcţii, transporturi, comunicaţii, sănătate, învăţământ 
şi cercetare, turism, asociaţii şi fundaţii, edituri, comerţ, agricultură şi altele. Astfel că despre 
brokerajul în domeniul asigurărilor au aflat în primul rând firmele. Sunt puţine societăţi 
comerciale care lucrează direct cu societăţile  de asigurare. Un procent tot mai semnificativ de 
persoane juridice apelează la serviciile brokerilor, pentru încheierea poliţelor de asigurare. 
          Contextul macroeconomic va duce la dezvoltarea intermedierii de asigurări în România. 
Media de creştere în ultimii ani în industria asigurărilor a fost de circa 20%, iar scăderea pe 
timp de criză va fi, de asemenea, mai lentă bazându-se atât pe evoluţia „sănătoasă” din anii 
trecuţi, cât şi pe faptul că în actualul context economic asiguraţii realizează cu atât mai mult 
necesitatea protecţiei prin asigurări. 
 
 
Note 
 (1) Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 10/04/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Insurance Profile, nr. 4 (29), noiembrie, 2010. 
(3) Conform prevederilor  Ordinului  CSA nr. 21/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 27/11/2009). 
 (4) Poliţa PAD   este  poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva riscurilor catastrofale. 
(5) Legea nr. 260/2008  privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor 
de teren sau inundaţiilor  (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10/11/2008).  



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea I. Asigurări 211 

 
Bibliografie 
Badea, D., (2008).  Manualul agentului de asigurare, Editura Economică, Bucureşti  
Bennett,  C., (2002).  Dicţionar  de  asigurări,  Editura  Trei,  Bucureşti 
Buffett, Warren, Soros, G. et al. (2010). Criza economică şi profeţii ei, Editura Litera, Bucureşti   
Tănăsescu,  P., Şerbănescu, C. et al. (2009).   Asigurări Comerciale Moderne,  Editura  C. H. Beck, 

Bucureşti 
Legislaţie primară în asigurări (2010). Editura UNSICAR, Bucureşti  
Legislaţie secundară în asigurări, Norme CSA privind activitatea de brokeraj 2001-2010, (2010), 

Editura UNSICAR, Bucureşti 
Revista Română de Asigurări,colecţia 2009-2010 
Revista PRIMM – Asigurări & pensii, colecţia 2005-2010 
Revista  INSURANCE  PROFILE, colecţia  2005-2010 
Raport  Anual  al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 212 

IMPACTUL LEGISLATIV ASUPRA PIEŢEI FONDURILOR PRIVATE 
 

Cosmin ŞERBĂNESCU 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

iuliu.serbanescu@fin.ase.ro 
 
 
 Rezumat. Tot mai multe state din regiune se confruntă cu probleme serioase la nivelul 
bugetului public, astfel încât se caută soluţii de avarie în condiţiile persistenţei crizei 
financiare. Una dintre acestea a fost identificată în ceea ce înseamnă preluarea la nivel 
public a activelor fondurilor de pensii administrate privat. În această situaţie se impune 
studierea impactului acestor decizii asupra participanţilor fondurilor, deoarece această 
naţionalizare riscă să pericliteze întregul sistem multipilon de pensii. 
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1. Introducere 
 
În condiţiile în care în tot mai multe state se vorbeşte despre naţionalizarea 

sistemului privat de pensii, este evident că pentru cei tentaţi de astfel de plasamente se pune 
întrebarea legitimă dacă nu se va ajunge la cazuri celebre precum CARITAS sau FNI. Se 
poate menţiona acest lucru deoarece în aceste situaţii chiar dacă nu este vorba de un 
manager privat care să fraudeze sistemul, are loc o preluare abuzivă, în faţa căreia 
administratorii fondurilor private, indiferent dacă acestea sunt administrate privat sau 
facultativ, se pare că nu au nicio putere de decizie. 

După cum a mai fost precizat şi în alte lucrări (Şerbănescu, 2000a, p. 55) care preced 
câteva proiecte de acte normative dificil de catalogat, factorul legislativ este marcant la nivelul 
pieţei pensiilor, indiferent dacă discutăm de impactul naţional sau de cel internaţional.  

La momentul actual, cel mai greu obstacol de trecut este reprezentat de ideea 
naţionalizării activelor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II), principalele state 
care au adus în discuţie acest lucru fiind Ungaria şi Bulgaria. Este evident că într-o astfel de 
situaţie, orice discuţie ştiinţifică legată de orientarea participanţilor spre un anumit fond sau 
alegerea unor alternative investiţionale, nu mai beneficiază de un tratament neutru.  

Se ridică cu precădere problema celor care au aderat la pilonul II de bunăvoie şi acum 
află că de fapt au ales schimbarea, care nu este decât acelaşi lucru, întrucât tot statul ar urma 
să fie gestionarul. Întrebarea cea mai dificilă este ce se va întâmpla în această situaţie, în 
eventualitatea în care statul nu obţine rezultatele scontate, astfel încât sumele care fuseseră 
plasate la nivelul pilonul administrat privat funcţie de anumite criterii vor fi risipite pe baza 
unor criterii mai puţin eficiente. 

La nivelul celor două state enunţate mai sus, lucrurile se prezintă destul de grav, chiar 
dacă există o probabilitate foarte ridicată să nu se promulge astfel de inepţii legislative, mai 
ales la presiunea organizaţiilor internaţionale. Deja în cazul Bulgariei procedurile de 
încadrarea a acestei posibile decizii ca neconstituţională sunt aproape finalizate. 
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2. Impactul unor măsuri pripite asupra deciziilor participanţilor 
 

Semnale ale acestor modificări cu un efect total imprevizibil au apărut încă din anul 
2008, momentul la care s-a luat în considerare ca metodă de combatere a efectelor crizei, 
diminuarea cotei defalcate din cota de contribuţie la asigurările sociale(1). Acest fapt vine 
oarecum în contradicţie, dacă se analizează pur pe baza acestui criteriu, cu majorarea cotei de 
contribuţii.  

Pe de altă parte, majorarea bazei de calcul a CAS poate produce distorsiuni la nivelul 
decizional al individului, deoarece munca suplimentară nu beneficiază de avantaje fiscale 
evidente, pe baza căreia să se opteze pentru alte forme de economisire şi protecţie. În aceste 
condiţii ne confruntăm cu o triplă provocare la nivelul agentului economic: 

• Se majorează cota de contribuţie, cu efect direct asupra înclinaţiei angajatului către 
munca în condiţii legale. Această realitate este amplificată şi de faptul că nu este palpabil 
niciun serviciu la nivel european, în schimbul acestor contribuţii sociale; 

• Se lărgeşte baza de impozitare în speranţa echilibrării unui buget ajuns la capătul 
puterilor. În acest caz nu se poate spune decât faptul că se agravează o stare de fapt la nivelul 
României, şi anume birocraţia excesivă. Oamenii sunt siliţi să se conformeze unor reguli 
suplimentare de declarare (fapt valabil până în luna septembrie a anului 2010); 

• Se diminuează cota de contribuţie afectată Pilonului II, cu efect evident asupra 
încrederii populaţiei în stabilitatea sistemului.  

Toţi aceşti factori sunt în strânsă legătură cu înclinaţia şi modul de interpretare ale 
oamenilor în raport cu pensiile private. Participanţii se văd deja puşi în situaţia de a nu putea 
dispune, din punct de vedere real, de propriile investiţii. Acest lucru poate fi afirmat deoarece 
din modul de a alege un fond, de a te transfera de la unul la altul, de a-ţi optimiza investiţia, 
eşti un investitor în adevăratul sens al cuvântului, mai ales dacă la data aderării iniţiale, vârsta 
de peste 35 de ani nu obligă la aşa ceva. 
 Toate aceste decizii cu care ne confruntăm astăzi în calitate de cetăţeni europeni nu fac 
decât să demoralizeze elementul esenţial al acestui sistem de pensii, şi anume participantul. 
Indiferent de tendinţele care se manifestă şi acestea diferă de la o regiune la alta, efectele 
negative vor fi similare. 
 Referitor la aceste tendinţe, acestea pot fi evidenţiate după cum urmează:  

• Decidentul politic încearcă să „înduplece” organismele internaţionale, în ceea ce 
înseamnă naţionalizarea activelor fondurilor de pensii, sprijinindu-se pe reducerea deficitului 
bugetar ca rezultat direct (România). Ce se uită în această situaţie este faptul că statul va fi şi 
mai asuprit, deoarece cei care au fost deposedaţi de aceste active (ele pierzându-şi substanţa 
odată cu trecerea la nivelul public) vor dori să obţină pensii decente de la stat la momentul 
pensionării. Iar acest scenariu este cel puţin hilar dacă avem în vedere pensiile din actualul 
sistem public.  

• Decidentul public doreşte să apeleze la aceste active pentru a finanţa anumite 
proiecte cu importanţă naţională (Ungaria). Se promite păstrarea substanţei, în sensul că nu se 
va ajunge la pierderea noţiunii de cont individual, ci acesta doar va fi transferat la stat. Se 
pleacă de la premisa că oricum majoritatea participanţilor este orientată spre întoarcerea la 
acest pilon.  

Dacă este să analizăm aceste aspecte este evident că nu se poate evita implicarea 
factorului politic. Practic, ceea ce vor toate statele este diminuarea deficitelor prin renunţarea 
la transferul sumelor către administratorii fondurilor de pensii private şi, pe de altă parte, 
reconsiderarea acestor sume la determinarea deficitelor, deoarece şi acestea atârnă greu la 
momentul calculelor. 
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 Concluzii  
  

Naţionalizarea activelor, deoarece aceasta reprezintă subiect central al cercetării de 
faţă, este foarte periculoasă pentru mediul de afaceri, participanţi şi chiar stat, deoarece: 

• Nu se bazează pe fundamente reale (conturile nu pot fi individuale aşa cum se 
stabileşte la nivel public). Or, ulterior globalizării la nivelul bugetului, se pierde esenţa 
fiecăruia. 

• Se pot realiza plasamente foarte riscante, cum ar fi achiziţionarea pachetelor 
majoritare la diferite companii de interes naţional, fapt care ar periclita viitorul participanţilor, 
deoarece acesta ar fi strict relaţionat de profitul respectivei companii, lipsind garanţiile pentru 
aşa-zişii acţionari. 

• Se încalcă dreptul de proprietate asupra unor active, drept deţinut de aderenţi. 
Practic, la momentul creării sistemului pilonului de pensii administrat privat se conferea 
participanţilor dreptul de proprietate, pe care aceştia puteau să şi-l exercite după bunul plac.  

Logic ar fi ca fiecare stat să fi lăsat la libera alegere a individului unde doreşte să-şi 
continue acumularea în vederea pensionării, cu anumite excepţii de bun-simţ economic. 
Faptul că se aduc în discuţie şi anumite penalizări pentru cei care nu vor să facă drumul întors 
trage un semnal de alarmă asupra viitorului acestui sistem de pensii tripartit. 
  

Mulţumiri 
 

Cercetarea a fost realizată în cadrul Programului Naţional IDEI (PN II), finanţat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, proiectul nr. 1831/2008.  
 
 
Notă 
(1) La momentul respectiv, deşi exista un angajament ferm din partea guvernului prin promulgarea unor 
acte normative care specificau clar un anumit program privind majorarea contribuţiei la nivelul 
Pilonului II, acestea au fost sistate. Acest fapt nu este un caz singular, acţiuni similare întâlnindu-se şi 
la nivelul altor state. 
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 Rezumat. Chiar dacă  este vorba de două elemente despre care se poate spune că nu 
au nimic în comun, ar trebui mai curând interpretat faptul că cele două abordări fac parte 
dintr-un tot integrant, coexistenţa lor fiind iminentă pentru un orizont de timp lung. Creşterea 
vârstei de pensionare, cota contribuţiilor sociale defalcată pentru pilonul II, mediul economic 
extern, deductibilitatea contribuţiilor la pilonul III, factorul politic toate indică o 
interdependenţă care se impune să fie  evaluată pentru menţinerea unui sistem solid la nivelul 
pieţei pensiilor private. 
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1. Introducere 
 
Deciziile oricăreia dintre cele două părţi enunţate anterior în titlu afectează evident pe 

cealaltă, indiferent care dintre ele promulgă un act normativ sau întreprinde acţiuni cu impact 
evident asupra pensiilor, fie ele publice sau private.  

Necesitatea acestui studiu se impune ca urmare a  tot mai deselor modificări care apar 
la ambele niveluri.  Din păcate trebuie recunoscut de la început faptul că pensiile private nu 
sunt independente în ceea ce priveşte colectarea şi gestionarea fondurilor aşa cum s-ar fi 
crezut şi era normal, deoarece contribuţiile virate de la stat evoluează funcţie de bunul plac al 
decidenţilor publici şi iau diferite forme, cum ar fi: diminuarea cotei de contribuţii care va fi 
defalcată, sistarea plăţilor. 

Analiza insistă cu precădere pe aspectul calitativ, partea cantitativă fiind analizată cu alte 
ocazii, moment la care s-a constatat o interdependenţă evidentă între speranţa medie de viaţă şi 
vârsta standard de pensionare (Şerbănescu, 2009c, p. 408). Totuşi, tendinţele se intensifică în 
ceea ce priveşte cel de-al doilea factor, concomitent cu apariţia unor noi factori cu impact direct, 
astfel încât se impune o reanalizare în contextul actual. Factorul extern nu poate fi înlăturat atât 
timp cât există experţi care îşi pot transfera locul obţinerii venitului într-un stat cu o fiscalitate 
mai redusă la nivelul individului şi o politică socială ulterioară retragerii din viaţa activă cel 
puţin acceptabilă.   

De asemenea, nu trebuie uitat faptul că ne-am angajat faţă de o serie de societăţi 
româneşti şi străine, organizate în România sub denumirea de administratori ai fondurilor de 
pensii private, să respectăm un anumit plan de defalcare a cotelor de contribuţii sociale. 
Realitatea conform căreia nu respectăm planul, coroborată cu alţi factori fiscali determină 
îndepărtarea investitorilor străini. 

 
2. Cadrul generic al analizei factorilor de impact asupra dualismului public-privat 

 
 De multe ori se ridică întrebarea dacă hotărârile factorilor de decizie din mediul public 
influenţează mersul afacerilor în ceea ce priveşte domeniul privat şi aici referirea se face la 
întregul domeniu economic, chiar dacă subiectul principal este legat de pensiile atât din sistemul 
public, cât şi din cel privat care menţin o stare de încordare la nivelul pieţelor de profil. 
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 Analiza trebuie gândită din ambele părţi, deoarece ambele puncte de vedere au atât 
părţi bune, cât şi părţi rele care merită judecate. Există la momentul actual un amalgam de 
informaţii asupra cărora omul de rând poate decide cu dificultate dacă merită luate în 
considerare sau din contră pot fi trecute cu vederea: 

• Creşterea vârstei de pensionare, ca efect direct al dezechilibrelor din sistemul public 
de pensii. Viabilitatea unei astfel de măsuri este discutabilă, dacă ţinem cont de impactul 
previzionat, iar referirea nu este de natură pur economică, ci mai degrabă are legătură cu 
factorul psihologic. După cum a mai fost subliniat (Şerbănescu, 2009b, p. 54), legătura între 
vârstele de pensionare şi speranţa medie de viaţă ar trebui analizată cu mai multă 
responsabilitate, deoarece nimeni nu poate face previziuni relevante statistic în ceea ce 
priveşte creşterea speranţei medii de viaţă, element esenţial pe care se bazează judecata 
decidentului public; 

• Majorarea cotelor de contribuţii, ca rezultantă a aceloraşi dezechilibre ale bugetului 
public, unde axarea nu se face pe creşterea eficienţei colectării, ci pe extinderea bazei de 
calcul şi a cotelor de impunere, indiferent dacă discutăm de măsuri actuale sau din trecutul 
recent. Totuşi şi în aceste situaţii trebuie păstrată o limită a normalităţii. Din acest punct de 
vedere nu poate fi trecută cu vederea degringolada creată ca urmare a obligării persoanelor 
care obţineau venituri din drepturi de autor şi activităţi comerciale să îşi depună personal 
declaraţiile; 

• Deductibilitatea, care chiar şi în situaţiile în care este relativ modestă, nu se acordă 
sau nu există o transparenţă suficientă pentru perceperea procesului. Nici până la momentul 
actual nu s-a legiferat clar modul în care se poate beneficia de deducerile aferente pilonului III 
în situaţia în care eşti obligat la depunerea anuală a Declaraţiei 200. 
 

3. Principalele provocări şi posibile efecte asupra mediului economic românesc 
 

Din punct de vedere al sistemului public, cele mai mari probleme sunt cele legate de 
creşterea ratei şomajului şi diminuarea salariilor (ca efecte directe ale crizei financiare 
mondiale) şi diminuarea contribuţiilor sociale, generată de elementele anterior menţionate. În 
ceea ce priveşte diminuarea salariilor se poate ridica următoarea chestiune: Oare decidenţii au 
luat în calcul faptul că noua grilă de salarizare care se va pune în aplicare pentru bugetari va 
diminua considerabil volumul contribuţiilor sociale care se varsă la bugetul de stat ? 

În ceea ce priveşte statul, acesta interacţionează, prin faptul că exercită presiuni inutile 
asupra pilonului II prin punerea în circulaţie, spre dezbatere publică a unor proiecte de lege 
care sfidează principiile pe care s-a bazat crearea acestui sistem.  

Problematica este vastă, dacă vrem să luăm în considerare toate aspectele care 
influenţează acest domeniu. Acest sistem a apărut ca urmare a necesităţii găsirii unei soluţii la 
evoluţia demografică a populaţiei, cu precădere la nivelul bătrânului continent. Tendinţa 
mondială în ceea ce priveşte rezolvarea acestei probleme este creşterea vârstei de pensionare, 
concomitent cu modificarea în sens pozitiv a speranţei de viaţă atât pentru bărbaţi, cât şi 
pentru femei. România se încadrează şi ea pe acest trend, totuşi o mai bună corelare se poate 
realiza între aceşti doi indicatori: speranţă de viaţă şi vârstă de pensionare.  

România prezintă cele mai ridicate vârste de pensionare din toate aceste ţări, în 
condiţiile în care ne confruntăm cu aproape cea mai scăzută speranţă de viaţă. Singurul stat 
membru care se „apropie” de valorile implementate sau în curs de implementare la nivelul 
României este Polonia, dar în acest caz merită menţionat că populaţia tânără este mai 
numeroasă (discutând în ponderi) (Şerbănescu, 2009c, p. 410). Tendinţa nu este singulară 
dacă ţinem cont de faptul că vecinii de la sud doresc de asemenea majorarea vârstei de 
pensionare, dar element important, din 2012 şi doar cu un an.  

Or, în această situaţie există diferenţe faţă de ce se doreşte în România, deoarece 
trecerea se face peste un orizont de timp mai îndelungat, care lasă portiţe de pensionare 
imediată angajaţilor, lucru puţin probabil în situaţia noastră. Sigur nu trebuie pornit de la 
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premisa de a crea o lege care să dea posibilitatea la interpretări, dar modificările, dacă sunt pe 
termen foarte scurt, aduc neîncredere la nivelul populaţiei. 

Şi alte state au luat măsuri pentru creşterea vârstelor de pensionare. Letonia, de 
exemplu, a decis că se impune majorarea acestor vârste, dar începând din 2012 sau chiar 2016, 
astfel încât efectele actuale ale crizei să menţină „şomeri” pe foarte mulţi dintre cei care şi-au 
pierdut locul de muncă şi au o vârstă înaintată, apropiată de cea standard de pensionare. Altfel 
există riscul ca aceştia să dorească pensionarea anticipată, chiar dacă aceasta este similară 
unui venit mai redus. Dar în situaţia în care nu există locuri de muncă aceasta pare singura 
alternativă viabilă. Problema este că şi la momentele respective pot apărea dificultăţi la nivelul 
economiei mondiale, iar atunci nu se va mai putea invoca niciun motiv. 
 Din punct de vedere al contribuţiilor sociale nu este suficient ca ANAF să le 
administreze astfel încât să realizeze o mai bună colectare a acestora. Principala problemă este 
legată de faptul că mulţi agenţi economici nu au lichidităţi pentru plata acestor contribuţii, 
nefiind vorba obligatoriu de rea-voinţă, cât mai curând de neputinţă. În ceea ce priveşte 
trunchierea lor, lucru normal în cazul decidenţilor români, această practică se regăseşte foarte 
rar în cazul altor state europene, Polonia fiind un exemplu în acest sens. Astfel, deşi se 
preconiza diminuarea acestora ca urmare a randamentelor modeste, deşi nu există, nota bene, 
un instrument pentru dimensionarea nivelului scăzut al acestora, decizia finală a fost 
constituirea sistemului multifond, care corelează profilul investiţional în raport cu vârsta 
participantului la pilon. 
 
 Concluzii 
 
 Indiferent de motivele care determină toate aceste tergiversări care împietează asupra 
unei percepţii solide a pilonilor privaţi de pensii de către populaţie, este evident că acest fapt 
produce doar neajunsuri la nivelul pieţei de profil.  
 Principala problemă este legată de modul în care oamenii tind să perceapă această 
modificare continuă, deoarece nu se poate omite faptul că peste 30% din aderenţii pilonului II 
au optat de bunăvoie pentru pilonul administrat privat. Este evident că măsurile trebuie 
gândite pe un orizont de timp de cel puţin 10 ani, deoarece în caz contrar bulversarea se va 
extinde la întregul sistem de pensii. Randamentul este un element de maximă importanţă, dar 
întreg mediul specific acestui domeniu poate fi zdruncinat de deciziile confuze venite din 
toate părţile. 
 Vârstele de pensionare trebuie să crească ca urmare a modificărilor existente în 
speranţa de viaţă, dar certitudinile legate de acest ultim element nu trebuie să fie 
supraestimate, altfel spus creşterea ar trebui să fie amânată în primă fază. Legat de fixarea 
intervalului pentru care acestea vor creşte, chiar dacă pare unul „generos”, în sensul în care 
discutăm 20 de ani, singura lui trăsătură pozitivă este faptul că este deja cunoscut. 
 

Mulţumiri 
 
Cercetarea a fost realizată în cadrul Programului Naţional IDEI (PN II), finanţat de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, proiectul nr. 1831/2008.  
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CALCULUL REZERVEI DE PRIMĂ LA ASIGURĂRILE DE CULTURI AGRICOLE 
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Rezumat. În abordarea acestei teme am pornit de la ideea de a sugera o nouă metodă 
de calcul a rezervei de primă la asigurările de culturi agricole, ţinând cont de 
particularităţile manifestării riscurilor acoperite prin poliţa de asigurare. Există pe piaţa 
românească de asigurări agricole poliţe care au prevăzută o dată strictă de încetare a 
valabilităţii, dar şi poliţe care menţionează încetarea valabilităţii în momentul recoltării (fără 
a se specifica o dată strictă), dar nu mai târziu de data la care în mod obişnuit se recoltează 
culturile respective. Personal, consider mai corect cel de-al doilea tip de poliţe, întrucât nu 
poţi prevedea, cu exactitate, data la care se va recolta o anumita cultură, iar a restricţiona 
valabilitatea poliţei până la o anumită dată, impusă (de exemplu 20 iulie pentru cultura de 
grâu – aşa cum este prevăzut în  poliţele unei companii de asigurări), însemnă ca tocmai în 
perioada critică  poliţa încetează. 

 
Cuvinte-cheie: rezerva de primă; risc; incertitudine; culturi agricole; prima subscrisă; 

riscuri asigurabile; poliţa de asigurare. 
 
 

Rezerva de primă  reprezintă o sumă de bani pe care trebuie să o pun într-un depozit 
bancar după încasarea primei de asigurare, întrucât societatea de asigurare este conştientă că 
este posibil cu o anumită probabilitate să se producă fenomenul de risc asigurat şi apare astfel 
o daună. Întrebarea firească este: Cât din suma încasată se constituie drept depozit? Suma 
constituită drept rezervă de primă ar trebui să fie proporţională cu durata de asigurat rămasă 
din total durata contractului. Pentru societatea de asigurare constituirea rezervei de primă este 
o necesitate, acestea sunt în speţă venituri „amânate”, care vor fi certe dacă dauna nu s-a 
produs sau au fost parţial utilizate pentru lichidarea daunelor, ele devenind certe la încetarea 
poliţei de asigurare. Din punct de vedere fiscal ele nu grevează impozitul pe profit, întrucât nu 
vor fi luate în calculul rezultatului curent al exerciţiului financiar al anului în  care s-a 
constituit rezerva de primă. 

Riscurile naturale care pot afecta  culturile agricole au o manifestare neuniformă pe 
parcursul perioadei de vegetaţie al acestora, iar legislaţia referitoare la calculul rezervei de 
primă nu reglementează aspectele specifice ale acestui tip de asigurări.  

Ordinul nr. 3109 din 28 octombrie 2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind 
metodologia de calcul şi de evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de 
asigurări generale, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,  prevede: „Rezerva de 
prime se calculează lunar, prin însumarea cotelor-părţi din primele brute subscrise, aferente 
perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenţa dintre volumul 
primelor brute subscrise şi această rezervă să reflecte primele brute alocate părţii din 
riscurile expirate la data calculării. Rezerva de prime constituită va fi obţinută prin 
însumarea valorilor rezervei de prime calculate pentru fiecare contract. 

Determinarea valorii rezervei de prime Rp, aferentă unui contract de asigurări 
generale, se face utilizându-se relaţia: 

Rp = (X:Y) × Pbs, 
în care: 

X – numărul de zile corespunzător perioadei neexpirate, aferentă primei brute subscrise; 
Y – numărul de zile corespunzător perioadei aferente primei brute subscrise; 
Pbs – valoarea primei brute subscrise.” 
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În asigurarea culturilor agricole riscul este neuniform împărţit pe perioada asigurată. 
Relaţia de calcul de mai sus tratează riscul ca fiind egal distribuit pe întreaga perioadă de 
asigurare, lucru care nu se întâmplă în asigurarea culturilor agricole. 

De exemplu, la o asigurare încheiată  în luna octombrie 2010, cu acoperirea riscurilor 
de grindină şi incendiu, pentru cultura de grâu, riscul este neuniform împărţit. Riscul de 
grindină – riscul major în asigurările agricole –  începe  să se  manifeste de regulă începând 
cu luna martie, iar riscul de incendiu se manifestă la maturitatea culturii, în lunile iunie-iulie. 
Desigur, că pot exista şi excepţii în manifestarea acestor riscuri.  

Pe de altă parte, conform produselor de asigurare existente pe piaţa românească de 
asigurări, după intrarea în vigoare a asigurării, răspunderea asigurătorului începe: 

• pentru culturile agricole însămânţate, în caz de pagube produse de ploaie torenţială 
– efecte directe, precum şi de prăbuşire/alunecare de teren, din momentul însămânţării lor, iar 
în caz de daune produse de grindină, incendiu, furtună/uragan, îngheţ târziu de primăvară şi 
îngheţ timpuriu de toamnă, din momentul răsăririi lor; 

• pentru rodul viilor, în caz de pagube produse de toate riscurile asigurate, din 
momentul înfloririi; 

• pentru rodul pomilor fructiferi, în caz de pagube produse de toate riscurile 
asigurate, după legarea completă a fructelor.                                                 

Răspunderea asigurătorului încetează din momentul recoltării (secerişului, culesului, 
scoaterii rădăcinoaselor). Există pe piaţa românească de asigurări agricole poliţe care au 
prevăzută o dată strictă de încetare a valabilităţii, dar şi poliţe care menţionează încetarea 
valabilităţii momentul recoltării (fără a se specifica o dată strictă), dar nu mai târziu de data la 
care în mod obişnuit se recoltează culturile respective. Personal, consider mai corect cel de-al 
doilea tip de poliţe, întrucât nu poţi prevede, cu exactitate, data la care se va recolta o anumită 
cultură, iar a restricţiona valabilitatea poliţei până la o anumită dată, impusă (de exemplu 20 
iulie pentru cultura de grâu – aşa cum este prevăzut în  poliţele unei companii de asigurări), 
însemnă că tocmai în perioada critică  poliţa încetează. Ce se întâmplă în situaţia în care, 
datorită condiţiilor atmosferice, recoltarea depăşeşte acest termen şi are loc o daună produsă 
de grindină pe data de 21 iulie? Lăsând deoparte problema despăgubirii în astfel de situaţii, 
pentru companiile care practică astfel de date impuse ca termen de valabilitate a contractelor 
de asigurare, nu este o problemă data de sfârşit a poliţei de asigurare care va fi luată în 
calculul  primei de asigurare. 

Problema rămâne doar pentru poliţele care nu au prevăzută o dată strictă ca şi expirare, 
iar aceasta este aceea de a determina numărul de zile aferente părţii de risc expirat la data 
calculării rezervei, întrucât, potrivit Normelor nr. 5/2001 ale Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, rezerva de primă se calculează lunar. Practic, ca dată certă, în asigurarea 
culturilor agricole, nu este decât data de intrare în vigoare a poliţei („x” zile de la data plăţii 
primei de asigurare). 

Luând în considerare exemplul de mai sus, partea de risc expirat la 31 octombrie 2010 
este zero, la fel şi la 30 noiembrie 2010, şi la 31 decembrie 2010, şi la 31 ianuarie 2011, şi la 
28 februarie 2011. În acest caz se impune a repartiza riscul pe perioada martie – recoltare 
(care poate fi iunie sau iulie sau chiar august, în funcţie de zonă şi de soi). Potrivit normelor 
sus amintite,  

respectivcontractulpt.subscrisenetePrimele
ziledenumărînexprimatăui,contractulperioada

uicontractulaneexpirateperioadeitorcorespunzăziledenr.primedeRez. ×=  

Astfel, perioada contractului este de la data intrării în vigoare până la recoltare, dar 
momentul începerii răspunderii asigurătorului poate să nu coincidă cu data intrării în 
vigoare, ci poate fi mai târziu. De exemplu, se încheie asigurarea rodului viilor în luna martie: 
intrarea în vigoare este după „x” zile de la data plăţii primei de asigurare, însă răspunderea 
va începe odată cu înflorirea, care are loc de obicei în luna mai. Potrivit definiţiei date 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 222 

rezervei de prime la art. 2,alin. 1 din norme,  până la începerea înfloririi, partea de primă 
alocată  riscului neexpirat este zero, întrucât practic riscul nu a existat până la acel moment. Pe 
de altă parte, contractul încetează la recoltare, care poate avea loc, în funcţie de condiţiile 
concrete de climă, în septembrie sau în octombrie. Astfel, este practic imposibil de a calcula 
cu acurateţe numărul de zile aferente perioadei contractului. 

În continuare prezentăm două posibile  modalităţi de calcul a rezervei de primă, având 
în vedere riscurile pentru care există acoperire pe piaţa românească a asigurărilor agricole: 
grindina, incendiu, ploaia torenţială, furtuna, prăbuşire/alunecarea de teren cultivat, îngheţ 
timpuriu de toamnă, îngheţ târziu de primăvară şi frecvenţa de manifestare a acestora. 

Cel mai frecvent fenomen dintre cele enumerate mai sus şi care cauzează cele mai mari 
pagube este fenomenul de grindină. 
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Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie, Bucureşti, 2009. 

Figura 1. Repartizarea fenomenului de grindină pe luni 
 
Potrivit frecvenţei de manifestare, fiecare risc participă într-un anumit procent la 
formarea cotei de primă şi implicit a primei de asigurare 
 

 Frecvenţa evenimentelor asigurate, pe luni (%) 

 
Luna Grindina Incendiu Ploaia 

torenţială Furtuna 
Prăbuşire/ 
alunecare 
de teren 
cultivat 

Îngheţ timpuriu 
de toamnă 

(înainte de 31 
oct.) 

Îngheţ 
târziu de 

primăvară 
(după 10 
aprilie) 

Ianuarie - - - - - - - 
Februarie - - - - - - - 
Martie 2 - - - 35 - - 
Aprilie 7 - - 8 45 - 40 
Mai 25 10 25 25 15 - 50 
Iunie 36 40 25 25 5 - 10 
Iulie 25 40 35 30 - - - 
August 5 10 10 7 - - - 
Septembrie - - 5 5 - 40 - 
Octombrie - - - - - 60 - 
Noiembrie - - - - - - - 
Decembrie - - - - - - - 
Total an 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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După cum se poate observa, în perioada noiembrie – februarie nu există niciun risc, astfel 
încât, pentru a respecta realitatea, propunem ca formula înscrisă în Normele CSA  nr. 5/2001 să fie 
amendată astfel:  

• pentru culturile de toamnă, la asigurările încheiate în perioada septembrie – 
februarie, perioada riscului se va calcula luând ca dată de început 1 martie; aceasta numai 
pentru poliţele care acoperă riscurile de: grindină, incendiu, ploaie torenţială, furtună, 
prăbuşire/alunecare de tren cultivat, îngheţ târziu de primăvară 

• pentru culturile de toamnă, la asigurările încheiate începând cu data de 1 martie, 
perioada riscului se va calcula de la data intrării în vigoare a poliţei, indiferent de riscurile 
acoperite; 

• pentru culturile de primăvară, la asigurările încheiate până la data de 1 aprilie, 
perioada riscului se va calcula luând ca dată de început 1 aprilie, indiferent de riscurile 
acoperite; 

• pentru culturile de primăvară, la asigurările încheiate începând cu data de 1 aprilie, 
perioada riscului se va calcula de la data intrării în vigoare a poliţei, indiferent de riscurile 
acoperite; 

• data de expirare a contractului:  ultima  zi a lunii înscrisă  în cererea chestionar la 
rubrica „Data estimată pentru recoltare”. Considerăm oportun să existe o astfel de rubrică în 
cererea de asigurare, întrucât funcţie de soiurile/hibrizii cultivaţi, funcţie de zona de cultură, 
perioada de recoltare este diferită. Mai mult, aceasta este estimată la încheierea poliţei, ea nu 
poate fi prevăzută cu exactitate (dată strictă). 

Deşi ia în calcul tot o repartizare uniformă a riscului, cel puţin această repartizare se 
realizează pe perioada în care riscul se manifestă cu precădere (martie, respectiv aprilie, până 
la recoltare). 

Pentru poliţele care acoperă şi îngheţul timpuriu de toamnă, şi care intră în valabilitate 
până la data de sfârşit a perioadei pentru care se acoperă acest risc (de regulă până la 31 
octombrie), rezerva de primă se va calcula ţinând seama de ponderea acestui risc în cota de 
primă, urmând ca rezerva de primă pentru celelalte riscuri să se calculeze potrivit modelului 
arătat mai sus. 

De exemplu: o cultură de grâu este asigurată pentru toate riscurile asigurabile, la data 
de 20 oct. 2010: 

• 4% din prima de asigurare se va distribui uniform pe perioada: 
data de intrare în valabilitate a poliţei   –     sfârşitul perioadei de acoperire a îngheţului    

                                                                                           timpuriu de toamnă 
  24.10.2010                                           31.10.2010 
• restul de 96% din prima de asigurare se va distribui uniform pe perioada 01.03.2011 

– 31.07.2011. 
În acest exemplu s-a luat în considerare o pondere de 4% a riscului de îngheţ timpuriu de 
toamnă în cota de primă, însă fiecare companie de asigurări are o anumită structură a cotei de 
primă. 
 

Concluzii 
 
• Trebuie revizuită şi îmbunătăţită legislaţia în domeniul asigurărilor, în general, şi 

alocat un capitol special asigurărilor de culturi agricole, care au un caracter aparte.  

• De asemenea, ar trebui întocmită o subdiviziune în nomenclatorul claselor de 
asigurări, pentru a clarifica aspectele specifice asigurărilor de culturi agricole.  
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Rezumat. Finanţarea riscului de dezastru natural(1) asigură, în statele cu venituri 

medii şi mici, evitarea unor eventuale perturbări majore la nivel macroeconomic în caz de 
catastrofă naturală. În condiţiile insuficienţei resurselor, constituirea, repartizarea şi 
utilizarea acestora, în afara unei strategii de finanţare, determină scăderea eficacităţii 
folosirii fondurilor ca urmare a  alocării sumelor pe criterii politice şi birocratice sau a 
deturnării lor de la destinaţiile stabilite. Prezentul articol prezintă o analiză a limitelor 
sistemului actual de finanţare a riscului de dezastru natural din România, precum şi soluţii de 
îmbunătăţire a acestuia.  
 

Cuvinte-cheie: strategie de finanţare; surse de finanţare; dezastru natural; asigurare 
obligatorie; risc rezidual. 
 

Cod JEL: E6. 
Cod REL: 8M. 
 
 
1. Introducere  
 
În ultima perioadă, se înregistrează o tendinţă evidentă de creştere a severităţii şi 

frecvenţei producerii dezastrelor naturale atât la nivel global, cât şi la nivel regional şi local. 
Gestionarea adecvată a riscului de dezastru natural presupune existenţa unor fonduri 
financiare considerabile. Mobilizarea unor resurse financiare proprii, mai ales pe fondul 
actualei crize financiare mondiale, este greu de realizat de către o ţară cu potenţial economic 
redus. În acest context, găsirea unor surse suplimentare de finanţare constituie o problemă a 
cărei rezolvare trebuie să se afle în centrul atenţiei guvernului. Acest lucru nu este suficient, 
deoarece în condiţiile penuriei de resurse financiare şi fără o reglementare adecvată a modului 
de constituire, repartizare şi utilizare a acestora, fondurile respective sunt, adesea, deturnate de 
la proiectele cărora le erau destinate, sunt alocate pe criterii politice sau birocratice ori sunt 
utilizate ineficient şi ineficace, generându-se dezechilibre la nivel macroeconomic. Aceste 
neajunsuri pot fi înlăturate prin implementarea unei strategii de finanţare a riscului de dezastru 
natural care are rolul de a sprijini îmbunătăţirea cadrului instituţional şi legal existent în 
domeniul gestionării resurselor în caz de catastrofă naturală.  

 
2. Stadiul cercetării 
 
În literatura de specialitate există două abordări cu privire la finanţarea riscului de 

dezastru natural: finanţarea ex-ante (pre-dezastru) şi finanţarea ex-post (post-dezastru). 
Diferenţele esenţiale dintre cele două abordări se referă, în principal, la momentul încheierii 
unor acorduri de finanţare prin intermediul cărora se asigură necesarul de resurse în cazul 
producerii unui dezastru natural, precum şi la sursele de finanţare utilizate. Astfel, în cazul 
unei abordări ex-ante, acordurile de finanţare sunt încheiate înainte de producerea dezastrului, 
iar principalele surse de finanţare utilizate sunt fondurile de rezervă, capitalul contingent şi 
asigurările. Spre deosebire de aceasta, în cazul adoptării unei strategii de finanţare ex-post, 
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acordurile financiare sunt încheiate ulterior producerii dezastrului, ajutorul financiar primit de 
la diverşi donatori, realocările bugetare, creditul intern şi extern, precum şi majorarea 
nivelului impozitelor şi taxelor fiind sursele principale de finanţare a riscului de dezastru 
natural (Ghesquiere, Mahul, 2007, p. 12). 

Cu toate că, din punct de vedere teoretic, există numai cele două abordări, ex-ante şi 
ex-post, în practică va fi implementată o strategie mixtă de finanţare care va ţine cont atât de 
avantajele, cât şi de dezavantajele fiecăreia dintre cele două abordări. Acest lucru se întâmplă, 
de regulă, în cazul statelor cu venituri medii şi mici care, pe lângă resursele bugetare proprii, 
specifice unei strategii de finanţare ex-ante, vor fi nevoite să apeleze, din necesitatea 
acoperirii deficitului de resurse rezultat în urma producerii dezastrului natural, la ajutorul 
financiar primit din partea comunităţii internaţionale sau la împrumuturi interne şi externe, 
surse de finanţare specifice unei strategii ex-post.  

Astfel, spre deosebire de strategia de finanţare ex-ante, strategia de finanţare ex-post 
are o serie de dezavantaje, fiind caracterizată de ineficienţă şi ineficacitate în utilizarea 
resurselor şi insuficienţă din punct de vedere al asigurării necesarului de resurse (Mahul, 
Gurenko, 2006, p. 8). Ineficienţa utilizării fondurilor decurge din imposibilitatea asigurării 
disponibilităţii resurselor imediat după producerea dezastrului, ca urmare a lipsei unei 
planificări a alocării fondurilor sau a faptului că sprijinul financiar internaţional primit din 
partea diverşilor donatori soseşte cu întârziere. Ineficacitatea utilizării fondurilor constă în 
faptul că alocarea resurselor după producerea dezastrului poate fi făcută ad-hoc, după criterii 
politice sau birocratice, acestea nefiind repartizate întotdeauna celor care au mai multă nevoie 
de ele. Insuficienţa resurselor este caracteristică statelor cu venituri medii şi mici, chiar şi în 
condiţiile contractării unor împrumuturi sau primirii unor fonduri nerambursabile de la diferite 
instituţii financiare internaţionale. În ceea ce priveşte costul resurselor, element deosebit de 
important în alegerea surselor de finanţare, în cazul strategiei de finanţare ex-post se poate 
vorbi de costuri de oportunitate ridicate ca urmare a creşterii nevoilor de finanţare imediat 
după producerea dezastrului. Contractarea unor noi datorii în faza post-dezastru, în condiţiile 
unei pieţe de capital mai scumpe, duce la creşterea serviciul datoriei publice (Cummins, 
Mahul, 2009, p. 1).  

   
 3. Metodologia cercetării 

 
Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a limitelor actualului sistem de finanţare 

a riscului de dezastru natural din România prin prisma surselor de finanţare utilizate, precum 
şi a cadrului social, instituţional şi legal existent şi să găsească soluţii pentru îmbunătăţirea 
acestui sistem. Obiectivul urmărit constă în argumentarea necesităţii elaborării şi 
implementării unei strategii de finanţare a riscului de dezastru natural care să asigure 
reglementarea, în mod unitar, a modului de constituire, alocare şi utilizare a fondurilor 
destinate înlăturării efectelor catastrofelor naturale şi revenirii la starea de normalitate în 
zonele calamitate.  

 
4. Limitele sistemului actual de finanţare a riscului de dezastru natural  

din România 
 

Principalele surse de finanţare a riscului de dezastru natural utilizate în prezent sunt: 
resursele bugetare, ajutorul financiar primit din partea comunităţii internaţionale, asigurările 
facultative de incendiu şi calamităţi naturale, precum şi asigurările obligatorii (numai în cazul 
clădirilor cu destinaţia de locuinţă şi numai pentru pagubele produse de cutremure, inundaţii şi 
alunecări de teren). În afară de acestea se mai folosesc economiile populaţiei, resursele proprii 
şi donaţiile din sectorul privat, precum şi alte surse legal constituite.  
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Actualul sistem de finanţare a riscului de dezastru natural din România are o serie de 
limite care sunt determinate, în principal, de specificul surselor de finanţare utilizate, pe de o 
parte, precum şi de particularităţile cadrului social, instituţional şi legal, pe de altă parte. 

Referitor la sursele de finanţare utilizate în prezent, limitele sistemului sunt date de:  
a) Folosirea, cu preponderenţă, a resurselor bugetare ca modalitate de finanţare a 

pierderilor provocate de dezastrele naturale  
În România, la fel ca în celelalte state din Europa de Sud-Est, sursa principală de 

finanţare a pierderilor provocate de dezastrele naturale rămâne bugetul public naţional 
(Gurenko, Zakout, 2008, pp.10-12). Astfel, în scopul lichidării urmărilor catastrofelor naturale 
şi al sprijinirii populaţiei sinistrate, potrivit Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, la 
nivelul bugetului de stat se constituie Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. La nivel 
local, se constituie Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale, judeţene şi al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Utilizarea acestei modalităţi de finanţare are 
următoarele dezavantaje: 

− presupune reţinerea de către guvern şi administraţia publică locală, într-o foarte 
mare măsură, a riscului de catastrofă naturală. Această acţiune poate avea ca rezultat 
afectarea echilibrului bugetar la nivelul finanţelor publice centrale şi locale, pe termen mediu 
şi lung, în funcţie de deficitul de finanţare rezultat; 

− volumul alocaţiilor bugetare este insuficient în raport cu nivelul pierderilor 
economice înregistrate. Spre exemplu, cutremurul care a afectat România în anul 1977 a 
produs pagube al căror volum a fost de 547 de ori mai mare decât nivelul resurselor bugetare 
alocate iar, mai recent, în cazul inundaţiilor din anul 2005, acest raport de multiplicare a fost 
de 248 (Gurenko, Zakout, 2008, p.11). Mai mult, efectuarea unor realocări bugetare în scopul 
suplimentării Fondului de intervenţie şi a Fondului de rezervă bugetară poate avea un impact 
negativ asupra implementării unor programe sau proiecte aflate în derulare; 

− legislaţia din domeniul finanţelor publice nu permite realizarea unor acumulări 
multianuale din creditele neutilizate la finele anului. Scopul acestor acumulări multianuale, 
realizate în funcţie de perioada de recurenţă a hazardului luat în calcul la stabilirea nevoilor de 
finanţare, este de a asigura diminuarea efortului bugetar pe care trebuie să îl facă guvernul şi 
autorităţile administraţiei publice locale în anul în care se produce un dezastru natural major; 

− aspectele birocratice legate de elaborarea şi aprobarea unor hotărâri de guvern şi/sau 
a unor hotărâri ale consiliilor locale (comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene) pot 
determina o serie de întârzieri în efectuarea plăţilor din Fondul de intervenţie şi Fondul de 
rezervă bugetară. Aceste întârzieri afectează calitatea măsurilor de sprijin şi asistenţă care 
trebuie luate imediat după producerea dezastrului. Totodată, efectuarea cu întârziere a plăţilor 
poate duce la o exacerbare nejustificată a insuficienţei fondurilor (Dumitru, 2009, p. 1). 

b) Dezavantajele utilizării resurselor Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene 
  Acest fond este destinat sprijinirii statelor membre sau statului a cărui aderare la 
Uniunea Europeană este în curs de negociere, pe bază de solicitare, atunci când pe teritoriul 
acestui stat survine o catastrofă naturală majoră ce determină pagube a căror estimare este fie 
mai mare de trei miliarde de euro, la preţurile din anul 2002, fie reprezintă mai mult de 0,6% 
din PNB. Spre exemplu, în urma inundaţiilor grave şi alunecărilor de teren din luna iulie 2008, 
autorităţile române au solicitat asistenţă financiară din Fondul de Solidaritate al UE, în termen 
de 10 săptămâni, aşa cum cere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului. În consecinţă, 
în cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 a fost alocată 
suma de 11,78 milioane euro, ceea ce reprezintă 2,5% din totalul daunelor directe suferite de 
România (aproximativ 470,0 milioane euro). Se poate afirma, astfel, că utilizarea acestei surse 
de finanţare are următoarele dezavantaje: 

− acordarea sprijinului financiar este condiţionată de existenţa unei limite minime a 
volumului pagubelor înregistrate (trei miliarde de euro, la preţurile din anul 2002 sau cel 
puţin 0,6% din PNB);  
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− este ineficientă, din punctul de vedere al disponibilităţii în timp a resurselor, 
lichidităţile fiind asigurate la peste un an de la producerea dezastrului, iar volumul resurselor 
financiare alocate este total insuficient în raport cu nevoile de finanţare a pierderilor, deoarece 
suma alocată de Uniunea Europeană reprezintă doar 2,5% din totalul daunelor suferite de 
România (Zelinschi, 2009, pp. 458-459); 

− resursele fondului sunt destinate numai pentru finanţarea pierderilor suferite de 
sectorul public, iar utilizarea acestora trebuie să aibă loc în cel mult un an de la data la care 
Comisia Europeană a efectuat transferul sumelor către beneficiar; 

− acordarea sprijinului financiar nu este condiţionată de luarea unor măsuri pro-
active de prevenire şi diminuare a riscului de dezastru natural de către statele afectate. Acest 
sprijin financiar are mai mult un rol umanitar (Linnerooth-Bayer et al., 2007, p. 1); 

c) Disfuncţionalităţile de ordin tehnic ale Legii nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. 
 Aceste disfuncţionalităţi au fost sesizate de către industria de asigurări şi se referă, în 
principal, la nerespectarea unor principii de bază din domeniul asigurărilor, astfel: 

− prima de asigurare are valoare fixă, nefiind stabilită pe baza unor calcule 
actuariale. Totodată, la stabilirea valorii primei de asigurare nu s-a ţinut cont de expunerea 
reală la oricare sau toate dintre cele trei riscuri acoperite prin poliţa de asigurare împotriva 
dezastrelor naturale (PAD), respectiv cutremur, inundaţie şi alunecare de teren. Stabilirea 
valorii primei de asigurare are implicaţii asupra capacităţii de protecţie prin reasigurarea pe 
care Poolul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale din România (PAID) o poate 
contracta. Astfel, un nivel al primei de asigurare stabilit sub nivelul actuarial real al riscului 
asumat generează fonduri insuficiente pentru a putea garanta o acoperire corespunzătoare prin 
reasigurare şi resurse financiare suficiente pentru ca asigurătorul să suporte valoarea daunelor 
ce rămân în reţinerea sa netă; 

− în cuprinsul actului normativ nu sunt incluse prevederi referitoare la aplicarea unei 
franşize care să facă posibilă reducerea, în mod substanţial, a valorii daunelor asigurate, 
precum şi a costurilor generate de evaluarea daunelor. În lipsa unei franşize, cu toate că 
acoperirea oferită de PAID este mai atractivă pentru proprietarii de locuinţe, nu este 
sustenabilă din punct de vedere financiar fără subvenţii din partea Guvernului;  

− Legea nr. 260/2008 nu face referiri în legătură cu exceptarea de la obligativitatea 
asigurării obligatorii a locuinţelor din clădirile încadrate în clasa I de risc seismic până la 
consolidarea acestora. În acest caz, prin includerea acestor clădiri în sistemul de asigurare 
obligatorie a locuinţelor, se anulează unul dintre principiile de bază ale asigurării, respectiv 
„dauna posibilă sau probabilă”. Aceste clădiri expertizate din punct de vedere al riscului 
seismic reprezintă o daună certă pentru portofoliul PAID. În mod normal, nicio societate de 
asigurări nu preia în acoperire o daună certă; 

− Un alt aspect controversat se referă la implicarea politicului, în primii ani de 
funcţionare a PAID, în procesul de stabilire a nivelului primelor de asigurare şi a sumei 
asigurate. Astfel, potrivit prevederilor legale, suma asigurată obligatoriu, precum şi prima 
obligatorie aferentă pot fi modificate prin hotărâre a guvernului, în primii cinci ani de la 
intrarea în vigoare a Legii nr. 260/2008, iar după această perioadă, prin ordin al preşedintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). 

d) Gradul relativ scăzut de penetrare pe piaţa românească a asigurărilor facultative 
de incendiu şi calamităţi naturale  

Potrivit Raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asupra pieţei de asigurări 
şi a activităţii desfăşurate în anul 2009, asigurările facultative de incendiu şi calamităţi 
naturale se clasează pe locul 3 cu 12,91% din totalul primelor subscrise pe piaţa asigurărilor 
din România, după asigurările pentru mijloace de transport care deţin locul 1 cu 46,79% din 
totalul primelor subscrise şi asigurările de răspundere civilă care se află pe locul 2 cu 33,45% 
din totalul primelor subscrise. Odată cu intrarea în vigoare a asigurării obligatorii a 
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locuinţelor, pe fondul crizei financiare actuale, evoluţia reală a subscrierii de poliţe facultative 
de asigurare împotriva incendiilor şi a calamităţilor naturale poate înregistra două tendinţe: fie 
proprietarii de locuinţe vor deveni mai conştienţi de protecţia pe care le-o oferă asigurarea 
facultativă faţă de cea obligatorie şi vor opta pentru încheierea ambelor tipuri de poliţe, 
numărul poliţelor facultative înregistrând astfel o creştere progresivă în raport cu gradul de 
penetrare a asigurării obligatorii a locuinţelor, fie proprietarii de locuinţe se vor considera 
protejaţi suficient prin poliţa obligatorie şi, din considerente pur financiare, vor renunţa la 
încheierea unei poliţe facultative, chiar şi pentru riscurile suplimentare neacoperite prin PAD, 
conform Legii nr. 260/2008. 

e) Capacitatea limitată a economiilor populaţiei precum şi a resurselor proprii ale 
sectorului privat de afaceri ce pot fi alocate în scopul finanţării riscului de dezastru, ca 
rezultat al efectelor crizei financiare. 

Cu privire la cadrul social, instituţional şi legal existent, limitele sistemului de 
finanţare a riscului de dezastru natural sunt date de:  

a) nivelul relativ scăzut de educaţie a populaţiei în ceea ce priveşte utilizarea 
asigurărilor ca mijloc de protecţie a proprietăţii şi a vieţii; 

b) percepţia marii majorităţi a populaţiei asupra asigurărilor. În acest context 
asigurările facultative sunt adesea percepute ca o cheltuială nejustificată, iar cele obligatorii 
sau ca o taxă sau un impozit; 

c) multitudinea actelor normative (peste 10  legi, ordonanţe şi hotărâri de guvern) care 
reglementează finanţarea unor măsuri de prevenire şi diminuare a efectelor dezastrului natural 
precum şi a acţiunilor post-dezastru; 

d) imposibilitatea tranzacţionării pe piaţa de capital a obligaţiunilor de catastrofă 
(CAT Bond); 

e) inexistenţa unor acorduri financiare, încheiate ex-ante, care să permită utilizarea 
produselor specializate ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în 
domeniul gestionării riscului de catastrofă, respectiv Opţiunea de tragere la latitudinea 
împrumutatului pentru cazuri de catastrofă – CAT-DDO (http://treasury.worldbank.org); 

f) neacordarea, de către guvern, a unor stimulente de natură economică sau fiscală 
gospodăriilor şi sectorului privat pentru măsurile luate în domeniul prevenirii dezastrelor 
naturale; 

 
5. Soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului actual de finanţare a riscului  

de dezastru natural din România 
 

a) modificarea legislaţiei existente în domeniul finanţelor publice în sensul de a 
permite reportarea, în anul următor, a sumelor neutilizate la finele anului care au ca destinaţie 
finanţarea pierderilor provocate de calamităţi naturale. Cumularea alocaţiilor bugetare pe mai 
multe exerciţii financiare asigură îmbunătăţirea nivelului de alocare a resurselor în scopul 
diminuării efortului financiar al bugetului de stat şi/sau al bugetelor locale în anul în care se 
produce o catastrofă naturală. 

b) crearea unui fond unic de rezervă pentru finanţarea riscului de producere a 
dezastrelor naturale din resurse bugetare denumit Fondul Naţional de Rezervă în caz de 
calamităţi naturale. Acest fond va fi alimentat cu ajutorul unor alocaţii bugetare anuale, 
cumulate pe durata mai multor exerciţii financiare, în funcţie de perioada de recurenţă a 
evenimentului luat în calcul. Volumul anual al alocaţiilor bugetare va fi stabilit în raport cu 
valoarea daunei medii anuale – AAL(2)

. Pentru efectuarea plăţilor din Fondul naţional de rezervă 
în caz de calamităţi naturale este obligatorie instituirea stării de urgenţă, în zonele afectate, de 
către Preşedintele României, în conformitate cu prevederile art. 93 din Constituţia României.   

c) pentru acoperirea deficitului de finanţare, în eventualitatea în care resursele necesare 
pentru plata compensaţiilor depăşesc valoarea maximă ce poate fi acoperită din sumele aflate 
în Fondul Naţional de Rezervă în caz de calamităţi naturale, din resursele PAID şi din 
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resursele societăţilor de asigurare şi reasigurare, se vor crea condiţiile necesare pentru 
tranzacţionarea pe piaţa de capital din România a obligaţiunilor de catastrofă şi se va 
încheia, cu BIRD, un acord pentru accesarea CAT-DDO; 

d) pentru îmbunătăţirea mecanismului de asigurare obligatorie a locuinţelor în caz de 
cutremur, inundaţii şi alunecări de teren este necesară modificarea şi completarea Legii 
nr. 260/2008, după cum urmează: 

− cuvântul „sau” din titlul şi conţinutul legii, atunci când face referire la riscurile 
acoperite de PAD, trebuie înlocuit peste tot cu cuvântul „şi”(3), deoarece PAD se încheie 
pentru toate cele trei riscuri (cutremure, inundaţii şi alunecări de teren), nu doar pentru o parte 
din ele, la alegere. Totodată PAD acoperă daune survenite în urma producerii oricăruia dintre 
cele trei riscuri, până la limita sumei asigurate obligatoriu;  

− valoarea primelor de asigurare trebuie stabilită pe baza unor calcule actuariale, cu 
luarea în considerare a expunerii la risc. Mai mult, pentru a evita politizarea procesului de 
stabilire a nivelului primelor de asigurare şi al sumei asigurate în primii cinci ani de 
funcţionare a PAID, reglementarea valorii primelor de asigurare şi a sumei asigurate trebuie să 
se facă prin ordin al preşedintelui CSA, şi nu prin hotărâre de guvern (4); 

− clădirile încadrate în clasa I de risc seismic, în urma expertizei tehnice efectuate, pot 
fi asigurate obligatoriu numai după finalizarea şi recepţia lucrărilor de consolidare (5); 

− este necesară aplicarea unei franşize. Acest lucru face posibilă reducerea, în mod 
substanţial, a valorii daunelor asigurate. Spre exemplu, potrivit modelului RMSI(6), aplicarea 
unei franşize de 5% determină o reducere de până la 50% a valorii daunelor asigurate care, în 
cazul unei penetrări de 100% a asigurării obligatorii, înseamnă aproximativ 2,0 miliarde de 
euro, pentru un eveniment cu o perioadă de recurenţă de 250 de ani. Totodată, prin aplicarea 
unei franşize, care poate fi diferenţiată în funcţie de riscul asigurat, se reduc costurile generate 
de evaluarea daunelor. Acest lucru este posibil ca urmare a eliminării din procesul de 
gestionare, expertiză şi evaluare a daunelor cu valori mici (de genul unor fisuri sau crăpături 
de suprafaţă, căderea coşului de fum, dislocarea jgheaburilor şi burlanelor sau spargerea 
geamurilor);  

e) interzicerea acordării de autorizaţii de construcţie (indiferent de natura 
construcţiei) în zonele dovedite istoric ca fiind expuse riscurilor catastrofale, în special la 
inundaţii, calamitate naturală cu care se confruntă România cel mai frecvent în ultimii ani. 
Această măsură are ca efect reducerea vulnerabilităţii la dezastru natural a populaţiei şi 
bunurilor şi, în consecinţă, diminuarea cheltuielilor pe care trebuie să le facă autorităţile locale 
în domeniul prevenirii dezastrelor naturale. 
 f) acordarea unor stimulente de natură economică sau fiscală gospodăriilor şi 
sectorului privat de afaceri, pentru măsurile luate în domeniul prevenirii catastrofelor, vine în 
sprijinul guvernului şi al autorităţilor administraţiei publice locale deoarece, şi în acest caz,  se 
asigură reducerea vulnerabilităţii la dezastru natural a comunităţii respective, precum şi a 
cheltuielilor din domeniul prevenirii dezastrelor naturale.   
 g) pregătirea şi lansarea unei campanii de informare publică cu privire la avantajele 
utilizării asigurărilor în caz de catastrofă. Această măsură are ca efect creşterea încrederii 
populaţiei în acest instrument de transfer al riscului şi, ca atare, creşterea gradului de penetrare 
a asigurărilor obligatorii şi facultative în rândul populaţiei.   

 
6. Concluzii 
 
Având în vedere limitele şi neajunsurile sistemului actual de finanţare a riscului de 

dezastru natural din România, elaborarea şi implementarea unei strategii mixte de finanţare a 
riscului de dezastru, prin care să se reglementeze modul de constituire, repartizare şi utilizare 
în condiţii de eficienţă, eficacitate şi cu costuri reduse a resurselor financiare în caz de 
catastrofă naturală, constituie o prioritate.  
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Multitudinea actelor normative care legiferează diferite aspecte referitoare la 
finanţarea riscului de dezastru natural în România poate duce la apariţia unor confuzii sau la o 
aplicare defectuoasă a acestor prevederi legale. Acesta este argumentul care vine în sprijinul 
ideii potrivit căreia strategia de finanţare a riscului de dezastru natural în România trebuie 
elaborată sub forma unui act normativ unic, cu putere de lege. 

Acest act normativ unic trebuie să reglementeze cel puţin următoarele aspecte: (i) 
principiile care stau la baza funcţionării parteneriatului public-privat realizat între Guvernul 
României şi industria de asigurări; (ii) tipurile de riscuri care se finanţează (iii) constituirea, 
repartizarea şi utilizarea surselor de finanţare; (iv) condiţiile şi modalităţile de contractare a 
datoriei publice prin încheierea, în faza pre-dezastru, a unor acorduri de finanţare cu unele 
instituţii financiare interne şi internaţionale; (v) rolul Ministerului Finanţelor Publice, al 
ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în implementarea strategiei 
de finanţare a riscului de dezastru natural; (vi) organismele cu atribuţii în domeniul 
controlului şi supravegherii implementării strategiei de finanţare a riscului de dezastru natural; 
(vii) asigurarea fluxului informaţional.  

La elaborarea şi implementarea strategiei de finanţare a riscului de dezastru natural în 
România trebuie să se ţină cont de o serie de factori specifici, cum ar fi: (i) existenţa sau 
inexistenţa unui cadru instituţional şi legal adecvat care să permită utilizarea celor mai 
moderne instrumente de transfer al riscului de catastrofă naturală; (ii) gradul de vulnerabilitate 
la dezastru natural al elementelor expuse şi nivelul riscului rezidual(7); (iii) nevoile de 
finanţare post-dezastru şi nivelul datoriei publice existente la un moment dat; (iv) costul şi 
disponibilitatea în timp a diferitelor surse de finanţare. 

În condiţiile crizei financiare, constituirea, repartizarea şi utilizarea resurselor, în afara 
unei strategii de finanţare, determină scăderea eficacităţii folosirii fondurilor ca urmare a  
alocării sumelor pe criterii politice sau birocratice sau ca urmare a deturnării acestora de la 
destinaţiile stabilite iniţial, apariţia unor dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea necesarului 
de finanţare şi a disponibilităţii în timp a lichidităţilor. 

 
Note 
 (1) Finanţarea riscului de dezastru natural este un proces de management al riscului şi al consecinţelor 
riscului rezidual cu ajutorul asigurării, CAT Bond, reasigurării sau opţiunilor. 
(2) Dauna medie anuală reprezintă pierderea anuală aşteptată determinată ca o valoare medie calculată 
pentru o lungă perioadă de timp. 
(3) – (5) Propuneri de modificare a Legii nr. 260/2008 înaintate Parlamentului României. 
(6) RMSI Private Ltd., companie indiană specializată în modelarea riscului de catastrofă, care a elaborat 
un astfel de model pentru România, în caz de cutremur şi inundaţii. 
(7) Riscul rezidual este partea din riscul total care nu poate fi gestionată, indiferent de măsurile de 
prevenire şi atenuare luate şi pentru care capacităţile de răspuns şi refacere trebuie menţinute. 
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Rezumat. Această lucrare se concentrează asupra impactului îmbătrânirii în faza de 
plată a pensiilor, planurilor de pensii DC si DB, şi rolul pe care pieţele financiare îl pot juca 
în facilitarea pensiilor private pentru a ajuta persoanele fizice să administreze banii 
acumulaţi în fond la pensionare. Această lucrare este structurată în trei secţiuni. Impactul 
îmbătrânirii este mai mare decât impactul financiar asupra bugetelor publice; îmbătrânirea 
va afecta economia în întregime prin reducerea ratelor de ocupare a populaţiei în câmpul 
muncii şi ca atare potenţialul de creştere al PIB, dar şi prin afectarea productivităţii, 
economisirii, consumului, a ratelor dobânzii şi a evaluării activelor. 

 
Coduri JEL: D11, D14, D91, E21, G11, G38, J14, J26. 
Coduri REL: 11B, 8B, 8F, 8M, 10A, 3D, 6B. 
 
 
1. Introducere 
  
Preocuparea imediată este dată de criza actuală a pieţei financiare. Provocarea cheie, 

pe termen mediu şi lung pentru sistemele de pensii se referă la implicaţiile legate de 
îmbătrânirea populaţiei, proiectarea fazei de plată a pensiilor (în special tipul/categoria 
produselor financiare acumulate în activele planurilor de pensii DC, de exemplu anuităţile de 
viaţă), la fel ca şi examinarea rolului pe care pieţele financiare îl pot juca în oferirea pensiilor 
private adecvate.  
 Îmbătrânirea populaţiei este rezultatul creşterilor constante ale speranţei de viaţă şi a 
scăderii ratei natalităţii în raport cu nivelul înalt atins în 1960 (Tabel 1 şi Tabel 2). Acest profil 
de creştere unic, pe perioada scurtă, al ratei natalităţii a creat aşa-numitul „baby boom”, adică 
o generaţie sau cohorte care sunt mai mari decât populaţiile precedente sau ulterioare. În 
consecinţă impactul „baby boomului” este temporar, deoarece populaţia născută în timpul 
perioadei cu rată mare a natalităţii a decadat şi este în continuă scădere. Pe de altă parte, 
impactul creşterii speranţei de viaţă este permanent, pandemiile sau războaiele sunt excluse. 
 Îmbătrânirea populaţiei determină o creştere a numărului persoanelor care au ajuns la 
vârsta pensionării ca pondere în populaţia activă (Tabel 3). Pensionarea generaţiilor baby 
boom va creşte această pondere, deoarece generaţiile care urmează să se pensioneze sunt 
urmate de generaţii mai puţin numeroase. În mod similar, îmbunătăţirile speranţei de viaţă vor 
determina în mod direct creşterea numărului persoanelor care se pensionează, deoarece viaţa 
oamenilor va fi mai lungă.  
 Creşterea numărului persoanelor care se pensionează în raport cu numărul persoanelor 
active creează serioase probleme financiare sistemului de pensii finanţat de tip PAYG 
(sistemul public), cât şi sistemului de pensii private în general. În această situaţie, pensiile 
publice vor fi afectate de numărul contributorilor care scad în raport cu cei care-şi retrag 
beneficiile, crescând astfel cheltuielile publice cu privire la pensii. Creşterea speranţei de viaţă  
determină, de asemenea, creşteri directe ale economiilor necesare pentru a menţine un anumit 
standard de viaţă la pensionare.  
 Îmbătrânirea populaţiei va afecta, de asemenea, veniturile pentru pensionare oferite de 
planurile de pensii DB (beneficii definite) sau DC (contribuţii definite). Creşterea numărului 
persoanelor care se pensionează va avea consecinţe importante asupra modului în care trebuie 
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să se finanţeze  perioada de pensionare şi a modului în care pieţele financiare ar putea ajuta în 
administrarea activelor acumulate şi a riscurilor implicate, precum şi în furnizarea produselor 
potrivite sau a instrumentelor financiare pentru a oferi venituri stabile la pensionare pe 
perioade lungi (de exemplu anuităţi) sau pentru a proteja împotriva riscului de longevitate (de 
exemplu obligaţiuni de longevitate).  
 În cadrul sistemele de pensii private, principalul impact al îmbătrânirii populaţiei va 
proveni din evaluarea eronată a îmbunătăţirilor speranţei de viaţă,  datorate în special 
nesiguranţei care înconjoară aceste îmbunătăţiri (de exemplu riscul de longevitate). 
Pensionarea generaţiei baby boom poate afecta uşor veniturile potenţiale din pensionare atât în 
cazul pensiilor DC, cât şi al celor DB în funcţie de ajustarea în jos a valorii activelor. Cel mai 
mare impact ar deriva din eşecul de monitorizare a îmbunătăţirilor în speranţa de viaţă. În 
cadrul planurilor de pensii DC, oamenii pot echilibra efectele financiare ale unei vieţi mai 
lungi ori prin realizarea unor economii mai mari, ori printr-o perioadă mai mare de muncă. 
Impactul îmbunătăţirilor în speranţa de viaţă ar putea fi destul de mic atâta timp cât aceste 
îmbunătăţiri ale speranţei de viaţă sunt previzibile şi sunt luate în considerare când se 
stabileşte vârsta de pensionare. Din nefericire, îmbunătăţiri viitoare ale speranţei de viaţă sunt 
nesigure. Această nesiguranţă (de exemplu riscul de longevitate) determină riscuri importante. 
Persoanele fizice cu venituri la pensionare obţinute numai din fondurile acumulate în cadrul 
sistemelor de pensii DC îşi asumă riscul în cazul în care trăiesc mai mult (resursele acumulate 
neputând finanţa plata pensiilor necesare vieţii), forţându-i astfel să-şi reducă standardul de 
viaţă la bătrâneţe. Pe de altă parte, aceştia pot folosi resursele acumulate în planurile de pensii 
DC ca să cumpere anuităţi de viaţă şi astfel să transfere riscul de longevitate către instituţiile 
financiare furnizoare de anuităţi. Schemele de pensii DB (beneficii definite), la fel ca şi 
furnizorii de anuităţi îşi asumă riscul ca valoarea netă prezentă a pensiilor promise şi plăţile de 
anuităţi să fie mai mari decât estimările, deoarece ei vor trebui să plătească periodic o sumă de 
bani pe o perioadă de viaţă a cărei lungime este nesigură. 
  

2. Îmbătrânirea populaţiei şi impactul fazei de plată a pensiilor asupra pieţelor  
financiare 

 
 Îmbătrânirea populaţiei ar putea creşte obligaţiile fondurilor de pensii care oferă pensii 
DB atâta timp cât acestea nu au luat în calcul îmbunătăţirile speranţei de viaţă. De asemenea, 
aceasta poate să afecteze bilanţul fondurilor prin impactul creat asupra evaluării activelor. 
Furnizorii de pensii din planurile DB au administrat în mod tradiţional riscurile (riscurile de 
investiţii, inflaţie şi longevitate) ca parte a sistemelor lor interne de administrare a riscului. 
Aceştia au constituit rezerve ca tampon de siguranţă general împotriva fluctuaţiilor în valoarea 
angajamentelor de plată a pensiilor. Furnizorii de pensii au început să apeleze la pieţele 
financiare pentru instrumente care să acopere riscul investiţional, riscul de inflaţii şi de 
longevitate.  
 Transferarea participanţilor de la planurile de pensii DB la cele DC, combinate cu 
îmbătrânirea populaţiei aduc provocări suplimentare. Populaţia va avea nevoie să 
economisească mai mult, şi pentru a încuraja economii mai mari, pieţele financiare trebuie să 
fie suficient de dezvoltate şi structurate astfel încât investiţiile să poată fi alocate eficient, să 
poată oferi rentabilităţi adecvate şi să poată face faţă la modificări în preţurile activelor şi în 
constituirea portofoliilor.  
 Îmbătrânirea populaţiei poate avea implicaţii majore pentru pieţele financiare, în 
special pentru atractivitatea relativă a diferitelor clase de active şi a rolului diferitelor instituţii 
financiare. Pensionarea generaţiei baby boom va conduce probabil la creşterea cererii pentru 
instrumentele cu venit fix la cheltuirea capitalului propriu şi poate creşte rolul companiilor de 
asigurări în administrarea fondurilor de pensii, în special în ţările unde sunt dominante 
planurile de pensie DC. Se presupune că în medie investitorul individual al planului de pensii 
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DC este mai conservator decât investitorul fondului de pensii DB, acest lucru având ca 
implicaţii micşorarea suplimentară a investiţiilor în acţiuni.  
 Rolul fondurilor de pensii este de a fi investitori pe termen lung, stabili şi anticiclici 
din punct de vedere economic. Stabilitatea pieţei financiare poate fi afectată de o volatilitate 
ridicată, ciclicitate (şi efectul turmei) în ceea ce priveşte investiţiile/plasamentele fondurilor de 
pensii.  
 Expunerea la riscul de longevitate, lipsa instrumentelor financiare pentru a acoperi 
acest risc, precum şi cantităţile insuficiente de tipuri de active alocate pentru a acoperi alte 
riscuri cum sunt rata dobânzii şi riscul de inflaţie explică parţial dobânda limitată pe care 
intermediarii financiari par să o ofere produselor de anuităţi.  
 Soluţiile oferite de pieţele de pensii private ajută la administrarea diferitelor tipuri de 
riscuri, cum ar fi riscurile de longevitate, inflaţie şi ratele dobânzii.  
 

3. Faza de plata a pensiilor şi venitul obţinut la pensionare 
 
 Transferarea de la planurile de pensii DB (în care suma beneficiilor la pensionare este 
determinată mai ales în funcţie de vechimea în muncă) la planurile de pensii DC, în cadrul 
cărora suma obţinută la pensionare depinde de contributivitate (de cât de mult au economisit 
angajaţii) şi de modul în care s-a reuşit plasarea cu succes a activele acumulate în planurile de 
pensii DC, aduce în prim plan problemele de politică legată de proiectarea fazei de plată a 
pensiilor şi de instrumentele folosite pentru a transforma aceste active acumulate în venituri 
importante la pensionare. Alocarea eficientă a activelor acumulate în planurile DC necesită 
administrarea riscurilor, cum ar fi calendarul de plată al anuităţilor şi riscul de longevitate. 
Adecvarea venitului la pensionare în cadrul sistemelor de pensii DC nu depinde numai de 
alocarea eficientă a activelor şi de câştigurile din investiţii, ci, de asemenea, depinde de 
sumele de bani cu care participanţii au contribuit la sistem, de perioada de contribuţie şi de 
mărimea perioadei de pensionare, care la rândul ei depinde de vârsta de pensionare şi de 
longevitate.  
 Principalele forme ale opţiunilor disponibile de plată a pensiilor pentru alocarea 
activelor acumulate în planurile de pensii DC includ plăţi unice, retrageri programate sau pe 
etape, anuităţi şi orice altă combinaţie a lor. Alegerea lor depinde de echilibrul dintre 
flexibilitate, protecţie împotriva riscului de longevitate şi contextul financiar al ţării. 
Anuităţile de viaţă protejează împotriva riscului de longevitate, dar ele sunt ilichide, şi au 
drept consecinţă lipsa de flexibilitate cu care oamenii trebuie să se confrunte odată cu 
pensionarea (de exemplu, necesitatea de a-şi plăti datoriile,  cheltuieli cu îngrijirea sănătăţii). 
Retragerile programate şi sumele forfetare dau mai multă flexibilitate în utilizarea acestor 
sume de bani, dar nu protejează pensionarii împotriva riscului de longevitate. Dată fiind 
această opţiune de compensare între flexibilitate şi protecţia pentru riscul de longevitate, ţările 
care oferă un nivel semnificativ al venitului rezultat în urma pensionării deja au plătit anuităţi 
din sistemul lor de pensii publice finanţate prin sistemul PAYG (în cifre absolute, la fel ca şi 
condiţiile ratei de înlocuire relative), permiţând mai multe opţiuni şi flexibilitate prin faptul că 
lasă oamenii să aloce activele lor în planurile DC după cum doresc în plăţi unice, retrageri 
programate, anuităţi de viaţă şi orice altă combinaţie a acestora.  
 Plata de anuităţi poate fi mandatată, ceea ce elimină în mod direct majoritatea 
problemelor asociate cu selecţia adversă. Ţările pot, de asemenea, promova plata de anuităţi 
prin introducerea stimulentelor fiscale şi îmbunătăţirea educaţiei financiare. Când se folosesc 
stimulente fiscale este necesară o atenţie deosebită cu privire la proiectarea lor şi la relaţia 
acestora cu nivelele de venit. Independent de modul în care plata de anuităţi este promovată, 
factorii de decizie politică trebuie să se asigure că toţi pensionarii sunt plătiţi chiar şi la vârste 
foarte înaintate pentru a-i proteja de riscul de longevitate sau de scăderea veniturilor la nivelul 
pensiilor de stat. Majoritatea principalelor probleme la care trebuie să facă faţă pieţele de 
anuităţi decurge din selecţia adversă, lipsa concurenţei printre furnizori şi dificultăţi de 
rezolvarea a riscului de longevitate care afectează preţurile şi costurile. Reglementarea 
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adecvată este probabil cea mai bună abordare pentru rezolvarea acestor probleme şi 
promovarea expansiunii suplimentare a pieţelor de anuităţi. Trebuie luat în considerare faptul 
că lipsa unei pieţe dezvoltate nu trebuie să împiedice factorii de decizie politică de la cererea 
sau încurajarea de plaţi de anuităţi. O alta problemă ce trebuie să fie luată în considerare se 
referă la factorii care determină ce instituţii ar trebui să ofere anuităţi şi cum să promoveze 
competiţia pe pieţele de anuităţi. În condiţii practice, companiile de asigurare pe viaţă sunt 
mai bine pregătite să ofere anuităţi de viaţă deoarece ele au capacităţile tehnice, expertiza şi în 
teorie pot asigura protecţie naturală deoarece ele pot opera în ambele părţi ale pieţei (speranţa 
de viaţă şi mortalitatea). Totuşi, companiile de asigurări de viaţă pot părea neinteresate de 
participarea pe piaţa anuităţilor de viaţă, având ca rezultat reducerea concurenţei şi creşterea 
costurilor. Unul dintre principalele argumente pentru a explica această lipsă de participare se 
referă la problemele legate de riscul de longevitate, în mod special la lipsa instrumentelor 
financiare pentru a proteja împotriva riscului de longevitate şi la necesitatea de a folosi tabele 
de mortalitate bine definite, astfel încât să fie suficiente rezerve şi capital acumulat. Furnizori 
alternativi posibili pentru companiile de asigurări includ fondurile de pensii (deşi ar fi trebuit 
să aibă grijă de cerinţele de adecvare a capitalului), instituţiile financiare separate şi o singură 
entitate sau fond de stat pentru anuităţi. Această ultimă alternativă atrage interesul factorilor 
de decizie politică, deşi problema modului în care se combină un fond de stat pentru anuităţi şi 
companiile de asigurări de viaţă concurente pe aceeaşi piaţă va trebui să fie luată în 
considerare suplimentar, la fel ca şi problemele legate de stimulentele la pieţele private. Ţările 
care optează pentru un furnizor centralizat de anuităţi ar trebui să garanteze concurenţa în 
condiţii egale. Mai mult, rolul unui furnizor centralizat de anuităţi ar trebui să scadă pe măsură 
ce piaţa pentru anuităţi se dezvoltă.  
 Concentrându-ne pe tipul de produse de anuităţi care pot fi permise, această decizie 
implică un compromis între riscuri şi costuri. Există o mare varietate de produse de anuitate, 
care sunt proiectate pentru a satisface necesităţile diferiţilor furnizori de anuităţi (de exemplu, 
moştenire, accesul la piaţa de valori, protecţia împotriva inflaţiei). Totuşi, relaţia directă dintre 
cost şi garanţii implicată în aceste produse trebuie să fie luată în considerare de factorii de 
decizie politică aşa cum o face transferarea riscului între furnizori şi persoanele fizice  pe care le 
pot implica aceste produse. În relaţia dintre costuri şi garanţii, studiile arată că plătitorii de 
anuităţi potenţiali ar dori produse care să le satisfacă toate necesităţile posibile, ceea ce 
determină creşterea costurilor unor astfel de produse; în acelaşi timp ele exprimă nevoia unei 
stabiliri corecte a preţului, a unei înţelegeri directe şi simple a produselor de anuitate. Au fost 
făcute solicitări pentru produse de anuităţi noi şi inovative, de exemplu produse care combină 
atât condiţiile legate de pensie, cât şi cele de sănătate. Totuşi, trebuie acordată o atenţie 
deosebită proiectării unor astfel de produse de anuităţi deoarece fluxurile pentru plata pensiei 
sunt constante şi sigure, dar problemele de sănătate sunt nepredictibile şi răspândite pe scară 
largă.  
 De asemenea, cantitatea de risc care poate fi suportată de persoanele fizice prin 
planurile de pensie DC depinde de cât de important este rolul pe care îl joacă aceste pensii în 
cadrul veniturilor globale rezultate în urma pensionării. În plus, cumpărarea de anuităţi este 
plină de riscuri, în special riscul asociat cu perioada de cumpărare. Un produs cu potenţialul 
de a rezolva multe dintre aceste probleme sunt anuităţile viagere amânate, care fac parte din 
asigurările contra riscului de longevitate, rezolvând parţial riscul asociat cu perioada de 
cumpărare. Cumpărarea anuităţilor viagere amânate în momentul aderării la un plan de pensii 
DC poate ajuta la trecerea peste fazele de acumulare şi de plată a pensiilor. Din nefericire, 
cumpărarea acestor anuităţi nu pare să atragă prea mult interesul furnizorilor (deoarece acestea 
expun furnizorii de anuităţi la întreg riscul de longevitate) sau consumatorilor (studiile de 
educaţie financiară arată că majoritatea persoanelor fizice sunt incapabile de a evalua corect 
avantajele plăţilor amânate). Impactul negativ al riscului perioadei de economisire pentru 
pensionare poate fi ameliorat, de asemenea, prin sistemul de cotare electronică şi, mai mult, 
printr-o perioadă flexibilă de plată a anuităţilor.  
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 Principala recomandare pentru factorii de decizie politică (Antolin, 2008) este de a 
obliga introducerea de anuităţi viagere amânate care încep să se plătească la vârste foarte 
înaintate (de exemplu la 85 ani), permiţând astfel ca activele acumulate în conturile DC să fie 
alocate ca retrageri programate (preferabil cu flexibilitatea de a face faţă necesităţilor 
participanţilor). Astfel, factorii de decizie politică realizează un echilibru între flexibilitate şi 
protecţia pentru riscul de longevitate. Aceste obiective, în afară de eliminarea riscului de 
longevitate din propriile resurse şi căderea în sărăcie, echilibrează în mare măsură riscul legat 
de perioada de plată.  
 Propunerile de a obliga introducerea de anuităţi viagere amânate ca parte a creşterii 
bunăstării populaţiei pot fi operaţionale numai dacă vor exista instrumente financiare 
adecvate. În acest context, trebuie să existe o entitate, cel mai probabil o instituţie financiară, 
care va vrea să-şi asume partea opusă a tranzacţiei. O astfel de cerinţă poate depinde de 
existenţa unor cantităţi suficiente de instrumente financiare adecvate care să le permită să 
acopere părţi considerabile ale riscurilor asociate.  
 Mai mult, introducând obligativitatea cumpărării unei anuităţi viagere amânate care 
începe plata la o vârstă înaintată se elimină orice îndoială legată de tipul de produse de 
anuitate permise. Ar trebui ca să se permită populaţiei să utilizeze sumele rămase pentru a 
cumpăra orice tip de produs de anuitate dacă se doreşte acest lucru, deoarece protecţia faţă de 
riscul de longevitate este garantată. Astfel, se poate încuraja dezvoltarea ulterioară a pieţelor 
de anuităţi şi atragerea de furnizori de anuităţi. În contextul furnizorilor de anuităţi, factorii de 
decizie politică ar trebui să permită activitatea orice furnizor, atâta timp cât pieţele sunt 
suficient de reglementate, iar competiţia este garantată. Problemele financiare curente au adus 
în prim plan importanţa perioadei de pensionare pentru stabilirea corectă a pensiei atunci când 
sunt deţinute active în fondurile de pensii DC pentru a finanţa perioada de pensionare.  
 Riscul de longevitate reprezintă o provocare pentru furnizorii de pensii DB şi cei de 
anuităţi, precum şi pentru dezvoltarea pieţelor de anuităţi. Longevitatea este în mod constant 
crescătoare în ţările OECD şi se aşteaptă să crească chiar mai mult. Aceasta este o dezvoltare 
pozitivă, dar poate avea consecinţe grave pentru finanţarea pensiilor. Problema principală a 
longevităţii pentru societate este nesiguranţa legată de rata îmbunătăţirii viitoare a speranţei de 
viaţă, adică a riscului de longevitate. Riscul de longevitate este o problemă pentru furnizorii 
de anuităţi şi de pensii DB (beneficii definite) deoarece există riscul ca valoarea netă actuală a 
pensiilor promise şi plăţile anuităţilor să fie mai mari decât aşteptările, astfel încât vor trebui 
să plătească  o sumă periodică din venit pe o durată incertă a vieţii. Mai mult, pentru a 
încuraja furnizarea de anuităţi, furnizorii vor trebui să fie capabili să administreze riscul de 
longevitate prin transferul acestuia, prin protecţie sau prin împărţirea între mai mulţi 
asigurători a unora dintre riscurile de longevitate şi cele pe termen lung.  
 Din nefericire, este o lipsă a instrumentelor financiare pentru a asigura protecţie 
împotriva acestui risc de longevitate. Fondurile de pensii şi furnizorii de anuităţi vor dori să 
transfere riscul de longevitate către instituţiile financiare constituite special pentru a se ocupa 
de administrarea acestuia. Totuşi, deşi sunt disponibile instrumentele financiare pentru a 
proteja împotriva riscului de rată a dobânzii şi a riscurilor de inflaţie, se constată, de 
asemenea, o lipsă a instrumentelor similare care să protejeze împotriva riscului de longevitate, 
complicând astfel administrarea acestui risc de către fondurile de pensii şi împiedicând 
expansiunea pieţei de anuităţi. Guvernele ar putea încuraja modul în care furnizorii de anuităţi 
şi sponsorii planului DB ar putea să protejeze, mai bine, riscurile privind speranţa de viaţă, de 
exemplu, prin emiterea de obligaţiuni de longevitate, pentru susţinerea soluţiilor bazate pe 
piaţă în rezolvarea problemelor legate de riscul de longevitate care pot face faţă problemelor 
practice cu care ei se confruntă (respectiv la riscul de longevitate prin sistemele publice de 
pensii şi schemele de asigurări sociale (Antolin, Blommestein, 2007). Alte sugestii cum ar fi 
utilizarea pieţelor swap pentru a acoperi riscul de longevitate nu pot fi fezabile având în 
vedere problemele recente de pe piaţă. În plus, lipsa mare de obligaţiuni guvernamentale 
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emise pe termen lung pentru a acoperi angajamentele de plată a pensiilor nu ajută nici 
fondurile de pensii nici pe furnizori de anuităţi.  
 Guvernele pot lua alte măsuri pentru a încuraja dezvoltarea pieţei de pensii private prin 
emiterea de produse de acoperire a riscului de longevitate prin crearea unui indice de 
longevitate. Guvernele, prin institutele lor naţionale de statistică, pot crea un indice de 
longevitate demn de încredere şi acceptat pentru a fi folosit ca valoare de referinţă în stabilirea 
preţurilor produselor de hedging.  
 

Concluzii şi recomandări 
  

• În sistemele de pensii DC, protecţia împotriva riscului de longevitate este critică şi 
este asigurată de anuităţile de viaţă. Trebuie stabilit un echilibru între flexibilitate şi protecţia 
faţă de riscul de longevitate. Acest echilibru trebuie să ia în considerare contextul ţării la care 
se referă şi coerenţa între faza de acumulare şi faza de plată a pensiilor.  

•  Ţările ar trebui să permită o alegere conştientă şi flexibilitate în alocarea activelor 
acumulate în fondurile de pensie DC când pensionarii primesc deja o parte relativ mare a 
venitului rezultat în urma pensionării anuitizate prin intermediul planurilor de pensii finanţate 
PAYG, cât şi a planurilor de pensii tip DB.  

•  Ţările unde activele acumulate de planurile de pensie DC reprezintă principala 
sursă a venitului la pensionare ar trebui să se asigure că pensionarii îşi alocă o parte din 
activele lor pentru a cumpăra o anuitate de viaţă care îi protejează de riscul de longevitate şi le 
oferă venituri suficiente la bătrâneţe.  

•  Ţările ar trebui să permită oferirea de anuităţi oricărui furnizor de anuităţi atâta 
timp cât ele sunt suficient de reglementate, iar concurenţa este garantată. În special, ratele de 
solvabilitate ar trebui să fie relativ mari pentru a proteja venitul la pensionare de opţiunea de 
eşec a furnizorului de anuităţi.  
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Figura 1. Speranţa de viaţă la naştere în ţări din EU, Canada, Statele Unite şi Japonia 
 

•  Ţările în care pieţele de anuităţi sunt mici sau nu există deloc ar putea institui un 
furnizor al unui fond centralizate de anuitate, dar trebuie sa permită companiilor de asigurări 
sau altui furnizor de anuităţi să intre pe piaţă în condiţii egale. Ar trebui să fie garantată 
competiţia egală.  Mai mult, rolul furnizorului de anuităţi, al unui fond centralizat ar trebui să 
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scadă, pe măsură ce piaţa se dezvoltă. Ţările care decid ca fondurile de pensii să ofere anuităţi 
ar trebui să se asigure că există în vigoare o reglementare prudenţială corectă pentru a proteja 
veniturile obţinute care se obţin după  pensionare. 

• Guvernele pot ajuta în protecţia împotriva riscurilor pe termen lung, cum sunt riscul 
de longevitate la vârste foarte înaintate şi riscul de longevitate agregat în general. 

• În ţările în care pasivele (datoriile) sistemelor de pensii finanţate prin sistemul 
PAYG sunt relativ mici, guvernele pot lua în considerare emiterea de obligaţiuni indexate la  
longevitate.  

• Guvernele pot, de asemenea, să ia în considerare necesitatea emiterii unui număr 
mai mare de obligaţiuni pe termen lung indexate în funcţie de inflaţie cu scopul de a fi 
cumpărate de fondurile de pensii naţionale şi companiile de asigurări. 

 

Rata fertilităţii 1960-2005

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Ang
lia

Ceh
ia

Fr
an

ta

Germ
an

ia

Po
lon

ia

Slo
va

cia

Ung
ari

a

Rom
an

ia

Can
ad

a

Jap
on

ia

Sta
tel

e U
nit

e

1960 1980 1985 1990 1995 2000 2008 2005

 
Sursa: Baza de date OECD (www.oecd.org). 

Figura 2. Rata fertilităţii 1960-2005 
 

Rata de dependenţă

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

 
Sursa: Baza de date a Băncii Mondiale (www.data.worldbank.org/indicator), Baza de date OECD 
(www.oecd.org). 

Figura 3. Rata de dependenţă 
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Notă 
(1) În cuprinsul acestei lucrări îmbătrânirea populaţiei se referă la creşteri ale ponderii populaţiei de 
vârsta a treia (peste 65 ani) faţă de populaţia care lucrează (cei cuprinşi între 16 şi 64 ani). 
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Rezumat. În analiza financiară există o  multitudine de indicatori ce se pot calcula 

pentru aprecierea şi compararea rentabilităţii şi riscului întreprinderilor, însă pentru a putea 
realiza un clasament al acestor entităţi este nevoie de reducerea numărului indicatorilor. 
Acest lucru se poate efectua cu ajutorul analizei componentelor principale care realizează 
trecerea de la un spaţiu cauzal, cu un număr mare de variabile, la unul de o dimensiune mult 
mai mică, echivalent. În acest context, articolul îşi propune să construiască un indicator 
agregat necesar pentru ierarhizarea întreprinderilor în funcţie de rezultatele financiare ale 
acestora.  

 
Cuvinte-cheie: indicator agregat; componente principale; rentabilitate; risc; ierarhizare. 
 
Coduri JEL: C81, G30. 
Coduri REL: 9B, 11Z. 
 
 
1. Introducere 
 
Analiza componentelor principale este o metodă de analiză multidimensională cu 

multiple posibilităţi de aplicare în domeniul economico-financiar, care are ca scop găsirea 
unei anumite modalităţi de transformare a caracteristicilor iniţiale ale unor obiecte, astfel 
încât, pe baza acestei transformări, să se asigure o reprezentare optimală a acestora, în 
condiţiile folosirii unui număr mult mai redus de caracteristici (Ruxanda, 2005). 

Decizia de investire este motivată de găsirea celei mai bune rentabilităţi a capitalurilor 
mobilizate pentru această destinaţie, iar orice investitor de capital urmăreşte creşterea 
rentabilităţii fondurilor investite. În acelaşi timp, însă, se are în vedere şi riscul aferent 
investiţiei realizate, precum gradul de lichiditate şi solvabilitate al afacerii, pe de-o parte, şi 
riscul de natură fiscală, pe de altă parte. Pentru analiza rentabilităţii şi riscului există o serie 
numeroasă de indicatori, fiecare oferind informaţii utile, însă tocmai acest număr mare de 
indicatori nu îi permite investitorului să poată lua o decizie şi să aibă o imagine de ansamblu 
asupra activităţii desfăşurate de către o societate. Foarte util în analiză ar fi un indicator 
agregat determinat pe baza indicatorilor financiari iniţiali ce ar permite ierarhizarea 
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întreprinderilor analizate. În lucrarea de faţă vom încerca să determinăm un asemenea 
indicator sintetic, care va reţine în analiză cât mai mult din informaţiile iniţiale. 

 
2. Analiza componentelor principale 
 
Tehnica de analiză a componentelor principale (ACP) vine să răspundă problemelor 

generate de complexitatea spaţiului cauzal iniţial prin simplificarea acestuia, adică prin 
determinarea unei transformări ce realizează trecerea de la un spaţiu cauzal cu un număr mare 
de variabile la unul de o dimensiune mult mai mică, echivalent. Această trecere se realizează 
în condiţiile maximizării variabilităţii noului spaţiu (denumit spaţiu principal), deci a reţinerii 
de maximum de informaţie din spaţiul iniţial. Variabilele din spaţiul astfel obţinut reprezintă 
tocmai componentele principale, care au următoarele proprietăţi: pe de o parte, reprezintă 
combinaţii liniare de variabilele originale şi sunt necorelate două câte două, iar vectorii care le 
definesc sunt de lungime unitară (geometric, componentele principale formează un sistem 
ortonormal de vectori); pe de altă parte, componentele principale sunt caracterizate de varianţă 
maximală, adică prima componentă principală este o combinaţie liniară normalizată de 
varianţă maximă, a doua componentă principală este o combinaţie liniară necorelată cu prima 
componentă principală şi are o varianţă cât mai mare posibilă, dar mai mică decât a primei 
componente etc. 

Ideea de bază în analiza componentelor principale este de a găsi o transformare care 
face legătura între două spaţii vectoriale de dimensiuni diferite: 

       (1) 
Pentru a prezenta pe scurt modelul matematic al analizei componentelor principale, 

vom reaminti că am definit componentele principale drept combinaţii liniare de variabilele 
originale, astfel: 

 
unde wi este a i-a componentă principală, xj este a j-a variabilă din spaţiul cauzal iniţial 
n-dimensional, iar  este a j-a componentă a celei de-a i-a combinaţii liniare ce defineşte 

componenta principală respectivă. În notaţie matriceală, dacă vom considera  

vectorul celor n componente principale (variabilele noului spaţiu), matricea A de dimensiune 
nxn ale cărei coloane sunt reprezentate de vectorii  ce definesc combinaţiile liniare, 

, şi  vectorul variabilelor din spaţiul cauzal iniţial, ecuaţia 

(2) poate fi scrisă sub forma:             (3) 
 Fie w şi α două notaţii generice pentru o componentă principală şi, respectiv, pentru un 
vector ale cărui componente definesc o combinaţie liniară normată. Pentru a determina 
componentele principale, trebuie să maximizăm . Acest lucru se realizează prin 
rezolvarea următorului sistem: 

          (4) 
Ţinând cont că α generează o combinaţie liniară normată, sistemul (4) poate fi rescris 

echivalent: 

   (2) 
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          (5) 
unde  este matricea de covarianţă a variabilelor originale.  

Se demonstrează uşor că vectorii  sunt chiar vectorii proprii ai matricii de 
covarianţă, iar valoarea maximă a formei pătratice  este exact valoarea proprie  
corespunzătoare vectorului propriu α. Este evident că matricea  va avea n valori proprii; 
presupunând că aceste valori proprii sunt astfel ordonate încât , atunci 
următoarea egalitate se verifică: 

      (6) 
Astfel, pe măsura creşterii numărului de componente principale incluse în analiză, 

cantitatea de informaţie recuperată din spaţiul cauzal iniţial sporeşte şi ea, însă cu o rată 
descrescătoare. 

Merită amintite, ca proprietăţi importante ale componentelor principale, faptul că ele 
conservă integral varianţa totală (VT) din spaţiul iniţial: 

     (7) 
unde  este matricea de covarianţă a vectorului componentelor principale w şi este o matrice 

diagonală de forma .  

De asemenea, componentele principale conservă total şi varianţa generalizată (VG) din 
spaţiul iniţial: 

         (8) 
Pentru motivele de mai sus se consideră că analiza componentelor principale nu este 

altceva decât o reexprimare simplificată a spaţiului cauzal iniţial, simplificarea făcându-se în 
condiţiile maximizării cantităţii de informaţie reţinute din spaţiul original.  

 
3. Studiu de caz privind fundamentarea unui indicator agregat  

pentru ierarhizarea întreprinderilor 
 
Am recurs la metoda componentelor principale pentru analiza performanţelor 

financiare (pentru exerciţiul financiar 2009) pentru un lot de 40 de firme din domeniul 
industriei prelucrătoare, listate pe piaţa Rasdaq, în scopul ierarhizării acestora şi determinării 
celor mai performante societăţi. Am considerat în analiză un număr de 9 indicatori 
reprezentativi pentru analiza financiară a societăţilor analizate: lichiditatea curentă – LC, 
lichiditatea redusă – LR, profitabilitatea – P, rentabilitatea economică – ROA, rentabilitatea 
financiară – ROE, rata dobânzii – RD, presiunea fiscală – PF, gradul de îndatorare fiscală pe 
termen scurt – GIF, solvabilitatea – S. Modul de determinare al acestora (Stancu, 2007, 
Vintilă, 2006) este prezentat în continuare: Lichiditate curentă (LC) = Active curente/Datorii 
curente, Lichiditate rapidă (LR) = (Active curente – Stocuri)/Datorii curente, Profitabilitate 
(P) = Rezultat net/Activ total, Rentabilitate financiară (ROE) = Rezultat net/Capitaluri proprii, 
Rentabilitate economică (ROA) = (EBIT – Impozit pe profit)/Activ economic, Rata dobânzii 
(Rdob) = Dobânzi/Datorii financiare, Presiune fiscală (PF) = Cheltuieli cu impozite şi taxe pe 
valoarea adăugată, Grad de îndatorare fiscală pe termen scurt (GIF) = Datorii fiscale/Datorii 
pe termen scurt, Solvabilitate (S) = Active totale/Datorii totale. 

Cu ajutorul analizei componentelor principale au fost determinaţi indicatorii agregaţi 
care preiau o foarte mare parte din cei 9 indicatori iniţiali. Utilizând aceşti noi indicatori s-a 
putut realiza ierarhizarea societăţile analizate în funcţie de valoarea indicatorului agregat.  

Am utilizat în analiză numai indicatorii exprimaţi în valori relative (ca rate de 
măsurare a rentabilităţii şi riscului). Pentru o mai bună comparabilitate a datelor baza de date a 
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fost standardizată înainte de aplicarea metodologiei analizei componentelor principale. 
Valoarea standardizată = (valoare iniţială – medie) / abatere medie pătratică. 

Pentru început am calculat indicatorii tendinţei centrale (medie, mediană) şi pe cei ai 
variabilităţii (Tabelul 1) . 

Tabelul 1  
Indicatorii tendinţei centrale şi ai variabilităţii 

 

Descriptive 
statistics LC LR P ROA ROE RD PF GIF S 

Media 3,153198 2,124945 0,076059 0,255987 0,563093 0,159501 0,371679 0,11842 12,31336 
Standard  
Error 0,529689 0,426444 0,090893 0,254476 0,391496 0,069498 0,150347 0,021078 5,625423 
Mediana 2,190221 0,959961 0,002807 0,00545 0,03577 0,076292 0,194646 0,073028 3,924071 
Abaterea  
std. 3,350048 2,697071 0,574859 1,609448 2,476038 0,439544 0,95088 0,133308 35,5783 
Sample 
 Variance 11,22282 7,274194 0,330463 2,590323 6,130763 0,193199 0,904173 0,017771 1265,815 
Kurtosis 2,033955 2,850861 37,1746 38,70502 17,99433 36,71088 16,11899 3,921714 36,34395 
Skewness 1,663489 1,894569 5,987691 6,175498 4,339819 5,949978 4,029068 1,917895 5,914496 
Minimum 0,062157 0,062157 -0,2751 -0,42687 -0,32936 0 -0,55912 0 0,632556 
Maximum 13,33502 10,20769 3,561204 10,10522 12,20931 2,816719 4,636289 0,59859 226,9032 
Sum 126,1279 84,9978 3,042365 10,23947 22,52371 6,380058 14,86718 4,736807 492,5344 
Count 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 
Cu cât abaterea standard este mai mare, cu atât societăţile diferă mai mult după 

respectiva caracteristică. În cazul nostru, abaterile înregistrează valori mari pentru toţi 
indicatorii consideraţi, ceea ce înseamnă că societăţile sunt puternic diferenţiate între ele, 
formând un spaţiu cu o variabilitate foarte mare, în care structura dependenţelor cauzale este 
deosebit de complexă şi este greu de vizualizat în contextul în care lucrăm cu nouă 
dimensiuni. 

Tabelul 2 prezintă matricea de corelaţie pentru cele nouă variabile originale 
(indicatorii aflaţi în discuţie). Evident, elementele de pe diagonala principală a matricii sunt 
egale cu unitatea: 

Tabelul 2  
Matricea coeficienţilor de corelaţie 

 

 LC LR P ROA ROE RD PF GIF S 
LC 1,00 0,96 0,40 0,35 0,12 -0,19 -0,13 0,47 0,11 
LR 0,96 1,00 0,53 0,49 0,23 -0,19 -0,10 0,56 0,14 
P 0,40 0,53 1,00 0,99 0,56 -0,06 -0,03 0,56 -0,03 
ROA 0,35 0,49 0,99 1,00 0,68 -0,06 -0,02 0,57 -0,02 
ROE 0,12 0,23 0,56 0,68 1,00 -0,06 -0,02 0,40 -0,05 
RD -0,19 -0,19 -0,06 -0,06 -0,06 1,00 -0,03 -0,19 -0,05 
PF -0,13 -0,10 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 1,00 0,24 -0,16 
GIF 0,47 0,56 0,56 0,57 0,40 -0,19 0,24 1,00 0,31 
S 0,11 0,14 -0,03 -0,02 -0,05 -0,05 -0,16 0,31 1,00 

 
Cu cât coeficientul de corelaţie înregistrează valori mai mari, cu atât legătura existentă 

între cele două variabile este mai puternică. Din studiul matricei de corelaţie se observă că 
cele mai puternice legături se stabilesc între ROA şi rata profitului (profitabilitate), între rata 
de lichiditate curentă şi cea redusă şi între ROE şi ROA. Valori de peste 0,7 (în modul) ale 
coeficienţilor de corelaţie reflectă o corelaţie puternică existentă între indicatori. Existenţa 
unor corelaţii puternice între o parte din variabilele analizate diminuează semnificaţia 
individuală a acestora din urmă, pe de o parte, şi evidenţiază existenţa redundanţelor 
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informaţionale, pe de altă parte: există o cantitate semnificativă de informaţie disipată în 
legăturile dintre variabile. 

În continuare, calculăm valorile proprii ale matricei de corelaţie. Tabelul 3 conţine 
valorile proprii pentru cele 9 componente principale, doar primele patru fiind reţinute în analiza 
pe baza criteriului lui Kaiser, care afirmă că se reţin componentele cu valori proprii > 1; nu 
merită reţinute componentele ce au varianţa mai mică decât cea a variabilelor originale (=1, 
fiind standardizate). În ceea ce priveşte procentul de acoperire, cele patru componente 
principale acoperă 82% din varianţa totală. 

 
Tabelul 3  

Valorile proprii ale componentelor principale 
 

 Val. proprie % Total varianţă Val. proprie cumulată % Varianţă cumulată 
1 3,716219 41,29132 3,716219 41,2913 
2 1,510610 16,78456 5,226829 58,0759 
3 1,137696 12,64106 6,364525 70,7169 
4 1,011231 11,23590 7,375756 81,9528 
5 0,897363 9,97070 8,273119 91,9235 
6 0,438723 4,87470 8,711842 96,7982 
7 0,256631 2,85145 8,968473 99,6497 
8 0,028645 0,31828 8,997118 99,9680 
9 0,002882 0,03202 9,000000 100,0000 

 
Reprezentarea grafică a tuturor componentelor principale pe baza valorilor proprii se 

regăseşte în Figura 1. Se observă că numai primele patru sunt reprezentative, în timp ce 
următoarele înregistrează valori ce tind spre zero. 
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 Figura 1. Reprezentarea grafică a valorilor proprii 
  

Prima componentă principală preia 41,29% din informaţia iniţială şi, astfel, va putea fi 
folosită ulterior pentru a realiza o clasificare pertinentă a societăţilor. Primele două componente 
preiau împreună 58,08%, primele trei preiau cumulat 70,72%, iar primele patru componente 
principale sintetizează 81,95% din informaţia iniţială, procent considerat satisfăcător. Faţă de 9 
indicatori iniţiali, spaţiul cauzal s-a restrâns la patru componente principale, ce sintetizează 
informaţia iniţială, cu o pierdere informaţională de aproximativ 18%. 

Componentele principale sunt „factori abstracţi” (pot fi numiţi „indicatori sintetici”). 
Pentru a realiza interpretarea lor vom calcula coeficienţii de corelaţie între indicatorii iniţiali şi 
cei patru indicatori sintetici obţinuţi (primele patru componente principale), informaţii 
prezentate în matricea factor. Matricea factor este foarte importantă în analiza noastră, întrucât 
elementele sale (cunoscute şi sub denumirea de intensităţi ale factorilor) sunt coeficienţii de 
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corelaţie între variabilele originale şi componentele principale. Formula de calcul pentru un 

element oarecare al acestei matrice este:
( )

k  ,... 2, 1, j        n  ,...  ,2 1,  i 
xVAR ij

i

j
ij ==×= ,β

λ
ρ , 

unde k este numărul de componente principale reţinute în analiză. 
 

Tabelul 4  
Matricea factor 

 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
LC -0,708409 -0,561112 0,038220 0,336797 
LR -0,810933 -0,464246 0,031293 0,257108 
P -0,868358 0,338791 0,133449 0,002116 
ROA -0,874530 0,403561 0,128850 -0,050837 
ROE -0,614294 0,519682 0,121687 -0,143357 
RD 0,219034 0,291882 0,413303 -0,160518 
PF 0,021635 0,295688 -0,880863 0,032828 
GIF -0,770042 -0,067700 -0,372713 -0,306596 
S -0,138384 -0,505292 0,019557 -0,829282 

 
 Din analiza matricii factor se poate observa că prima componentă principală este 
puternic corelată cu indicatorii de lichiditate (ratele de lichiditate curentă şi lichiditate rapidă), 
cu indicatorii de rentabilitate (rata profitului şi rentabilitatea economică), precum şi cu gradul 
de îndatorare fiscală pe termen scurt. Se observă că această componentă preia numeroase 
informaţii de natură diferită din variabilele iniţiale (atât de rentabilitate, cât şi de risc, inclusiv 
fiscal). A doua componentă principală reţine informaţiile referitoare la factorii care nu sunt 
incluşi în model, cea de-a  treia este puternic corelată cu gradul de presiune fiscală, iar a patra 
componentă principală sintetizează informaţiile referitoare la gradul de solvabilitate al 
societăţilor analizate. 

Tabelul 5  
Scorurile societăţilor pentru primele patru componente principale 

 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
SC 1 0,33301 0,15236 0,32550 0,07298 SC 21 -0,86175 -143,827 -0,37108 0,19728 
SC 2 0,09413 -0,34331 0,18404 0,59304 SC 22 0,15394 -0,00652 0,11125 0,25290 
SC 3 0,71571 0,17329 0,70894 -0,12029 SC 23 0,14867 -0,25410 0,34026 0,29251 
SC 4 0,25825 0,30582 0,20002 0,11883 SC 24 0,24586 0,37711 0,13794 0,07488 
SC 5 0,49637 0,25114 0,25000 -0,14527 SC 25 0,55588 0,40575 0,35209 0,13821 
SC 6 -115,699 -205,083 -0,28728 0,69634 SC 26 0,53952 0,32286 0,38005 0,13030 
SC 7 0,24934 0,01882 -0,05837 0,11463 SC 27 0,54875 0,41600 0,34063 0,06745 
SC 8 -0,12224 -0,34016 -0,02420 0,31461 SC 28 -115,133 -227,470 0,21457 182,558 
SC 9 0,04417 -0,44073 0,34733 0,77843 SC 29 0,25385 -0,00358 0,09895 -0,00272 
SC 10 0,39402 0,28472 0,09731 0,06570 SC 30 -0,21666 -0,55593 0,14136 0,62762 
SC 11 0,49772 0,27795 0,05174 -0,03425 SC 31 -0,94057 -145,607 -0,47585 0,63786 
SC 12 0,01702 103,853 -464,066 -0,74837 SC 32 0,35229 0,19037 0,09447 0,22920 
SC 13 0,84652 143,462 246,773 -106,278 SC 33 0,28537 0,29472 -0,11438 -0,21472 
SC 14 -530,198 244,158 0,57180 -0,39190 SC 34 0,34762 0,08956 0,18636 0,33087 
SC 15 -0,68131 -148,302 -0,23660 0,51453 SC 35 0,73175 0,20897 -0,02340 0,12963 
SC 16 0,74531 110,143 -289,934 0,25577 SC 36 -0,13835 -0,19237 -0,24653 -0,02833 
SC 17 0,29416 0,05687 0,30924 0,25410 SC 37 -0,31599 -243,933 0,02927 -544,204 
SC 18 0,54424 0,43492 0,21624 0,01351 SC 38 0,14569 0,17389 0,03439 0,16464 
SC 19 0,57409 0,13541 0,40761 -0,08159 SC 39 -0,42480 213,750 0,31762 -0,92481 
SC 20 0,53983 0,41988 0,31404 0,12692 SC 40 0,35890 0,13485 0,14696 0,17873 
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 Scorurile observaţiilor (firmelor) în spaţiul factorilor sunt determinate în Tabelul 5 şi 
permit realizarea unui clasament al societăţilor în raport cu indicatorii luaţi în analiză şi cu 
factorii selectaţi. 

Am văzut mai devreme că prima componentă principală sintetizează majoritatea 
indicatorilor iniţiali şi oferă informaţii importante despre rentabilitatea, lichiditatea societăţilor 
şi gradul de îndatorare fiscală pe termen scurt. Ca atare, ne-am propus să realizăm o 
clasificare a societăţilor după această primă caracteristică. Tabelul 6 sintetizează rezultatele 
clasificării în funcţie de prima componentă considerată ca fiind indicatorul agregat ce 
realizează ierarhizarea întreprinderilor analizate în funcţie de rezultatele acestora: 

 
Tabelul 6  

Clasificarea societăţilor în funcţie de prima componentă principală 
 

Nr. 
crt. Soc Factor 1 Nr. 

crt. Soc Factor 1 Nr. 
crt. Soc Factor 1 Nr. 

crt. Soc Factor 1 

1 SC 13 0,84652 11 SC 11 0,49772 21 SC 29 0,25385 31 SC 36 -0,13835 
2 SC 16 0,74531 12 SC 5 0,49637 22 SC 7 0,24934 32 SC 30 -0,21666 
3 SC 35 0,73175 13 SC 10 0,39402 23 SC 24 0,24586 33 SC 37 -0,31599 
4 SC 3 0,71571 14 SC 40 0,35890 24 SC 22 0,15394 34 SC 39 -0,42480 
5 SC 19 0,57409 15 SC 32 0,35229 25 SC 23 0,14867 35 SC 15 -0,68131 
6 SC 25 0,55588 16 SC 34 0,34762 26 SC 38 0,14569 36 SC 21 -0,86175 
7 SC 27 0,54875 17 SC 1 0,33301 27 SC 2 0,09413 37 SC 31 -0,94057 
8 SC 18 0,54424 18 SC 17 0,29416 28 SC 9 0,04417 38 SC 28 -115,133 
9 SC 20 0,53983 19 SC 33 0,28537 29 SC 12 0,01702 39 SC 6 -115,699 
10 SC 26 0,53952 20 SC 4 0,25825 30 SC 8 -0,12224 40 SC 14 -530,198 

   
  

4. Concluzii 
 
În funcţie de prima componentă principală care sintetizează informaţii de rentabilitate, 

lichiditate şi grad de îndatorare fiscală, se observă că cea mai performantă companie este SC 13, 
urmată de SC 16. Ultimul loc este ocupat de SC 14. În raport cu această componentă şi  în funcţie de 
indicatorii sintetizaţi, se pot realiza atât caracterizări detaliate ale firmelor,  cât şi o repartizare a 
acestora în diferite clase, în funcţie de importanţa lor. Scopul analizei  este reprezentat şi de 
clasificarea datelor (a observaţiilor sau a formelor) în structuri informaţionale semnificative, 
relevante, cunoscute sub denumirea de clase, grupe sau cluster-e care stau la baza analizei 
cluster sau a analizei discriminante. Astfel, primele patru firme pot prezenta similitudini în 
ceea ce priveşte dimensiunea rentabilităţii, nivelul de profitabilitate şi de lichiditate. Aceste  
societăţi de talie mare  au înregistrat în 2009 performanţe financiare excepţionale şi valori de 
piaţă ridicate. Firmele de talie medie, profitabile sunt cele situate între locurile 5 şi 17; acestea 
au înregistrat rezultate bune în 2009 şi au o lichiditate care le permite accesul facil la 
finanţarea prin credite. În fine, întreprinderile mai mici, în general neprofitabile, situate în 
partea a doua a clasamentului au evoluat diferit sub aspectul profitabilităţii şi al lichidităţii. 

Pe lângă reducerea dimensionalităţii spaţiului cauzal iniţial şi eliminarea redundanţelor 
informaţionale, analiza componentelor principale reuşeşte să pună în evidenţă şi influenţa 
factorilor comuni, latenţi asupra variabilelor originale. Este plauzibil să considerăm că o mare 
parte din informaţia relevantă conţinută de variabilele originale poate fi explicată prin 
intermediul unui număr redus de factori latenţi (Simar, 2004). Ideea de bază este următoarea: 
fiecare dintre variabilele iniţiale (care, în terminologia analizei factoriale, se numesc 
indicatori sau teste) este influenţată de trei categorii de factori: comuni, care acţionează asupra 
tuturor variabilelor indicator, individuali şi reziduali (erori), aceste ultime două categorii de 
factori acţionând individual, asupra fiecăreia dintre variabilele incluse în analiză. 
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Astfel analiza componentelor principale, ca şi metodele şi tehnicile de recunoaştere a 
formelor reprezintă instrumente analitice solide şi cu o deosebită aplicabilitate practică într-o 
multitudine de probleme de analiză economică.  
 
Notă 
În cadrul lucrării sunt diseminate o parte din rezultatele cercetării realizate prin Proiectul de cercetare 
exploratorie PN II ID-PCE-2008-2, nr. 1764, CNCSIS, finanţat de la bugetul de stat prin Unitatea 
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, România. 
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Rezumat. Dezvoltarea pieţei energiei regenerabile necesită înlăturarea a numeroase 
bariere cu care se confruntă producătorii de energie din SER. Printre barierele identificate şi 
prezentate în acest studiu se numără barierele politice, legale, organizaţionale şi 
instituţionale, informaţionale şi educaţionale, de natură economică şi financiară. Luând în 
considerare aceste condiţionări s-a realizat analiza eficienţei unor investiţii în exploatarea 
resurselor regenerabile cu ajutorul metodelor multicriteriale de analiză. S-a identificat astfel 
în ce măsură aceste bariere pot condiţiona decizia producătorilor de energie din SER privind 
fezabilitatea proiectelor de investiţie. 
 

Cuvinte-cheie: bariere în exploatarea SER; analiză multicriterială; eficienţa 
investiţiilor; dezvoltare sustenabilă. 
 

Coduri JEL: Q21, Q28, C44. 
Coduri REL: 15F, 15G, 10J, 20I. 

 
 
Introducere 

 
Dezvoltarea sectorului energiei produse din resurse regenerabile contribuie la creşterea 

economică, îmbunătăţeşte standardele de viaţă ale comunităţilor unde aceste surse sunt 
exploatate şi diminuează considerabil procesul de poluare a mediului înconjurător. Însă, 
dezvoltarea acestui sector impune eliminarea multiplelor bariere existente în calea exploatării 
eficiente a E-SRE. Au fost realizate numeroase studii privind natura acestor bariere, precum şi 
modalităţile de depăşire a lor cum ar fi cele ale lui Sathaye (2001), Moonaw (2001), Hoogwijk 
şi Graus (2008), Soeren şi Weinstein (2008) sau Moreira (2008). De asemenea, definirea şi 
enumerarea barierelor de dezvoltare a E-SRE au fost realizate în rapoarte precum RETD 
(2006) sau în studii de specialitate precum cele ale lui Stangeland (2007) sau Hoogwijk şi 
Graus (2008), Krewitt (2008), Resch (2008), Edenhofer (2006), Pizer (2006) etc. 
Laitner (2009) a fost primul care a clasificat barierele după magnitudinea impactului asupra 
beneficiarilor şi a evidenţiat relaţia de interacţiune între acestea şi costuri, tehnologii, inovaţii 
şi politici de implementare, interacţiuni ce afectează exploatarea eficace a resurselor 
regenerabile. 

Date fiind principiile dezvoltării durabile, se dovedeşte foarte utilă aplicarea analizelor 
multicriteriale în vederea identificării strategiilor adecvate de exploatare a surselor 
regenerabile de energie. Criteriile luate în considerare, precum şi coeficienţii de importanţa 
asociaţi acestora sunt diferiţi în funcţie de caracteristicile economiilor, respectiv regiunilor 
analizate. Ca urmare, rezultatele cercetărilor realizate într-un anumit context nu pot fi preluate 
şi valorificate pe un alt set de date. Acest fapt explică numărul mare de studii realizate pe 
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această temă. Astfel de analize au fost realizate de Ramanatham (1999), Gal şi Hanne (2003), 
Figueira şi Roy (2002), Beccali (2003) sau Solnes (2003) şi Beynon (2005). Astfel, 
Papadopoulos et al. (2007) propun o analiză multicriterială a politicii energetice a Greciei  
prin luarea în considerare a diferitelor scenarii de exploatare  a resurselor regenerabile în 
vederea asigurării unei dezvoltări durabile. Studiul lor evidenţiază faptul că exploatarea 
energiei eoliene este opţiunea cea mai fezabilă din perspectiva ansamblului criteriilor 
analizate (economice, sociale, ecologice). Analize similare au fost realizate şi de către 
Diakoulaki et al. (2007), Polatidis et al. (2003, 2004, 2006), Venetsanos et al. (2002) pentru 
diverse regiuni ale Greciei, în vederea identificării tipurilor de politici şi măsuri necesare 
pentru impulsionarea exploatării resurselor regenerabile. Autorii subliniază în cadrul studiilor 
realizate necesitatea luării în considerare a perspectivelor diverselor grupuri de interese 
implicate în sectorul energetic ca şi criterii în cadrul analizei deciziilor privind politica 
energetică naţională. Aceleaşi propuneri sunt formulate şi de către Cavallaro et al. (2005), 
Beccali et al. (2003) în studiile realizate de către aceştia prin luarea în considerare a 
caracteristicilor economice, sociocultare şi de mediu specifice diverselor regiunii ale Italiei. 
Scopul principal al acestor cercetări este acela de a identifica politicile adecvate de stimulare a 
exploatării surselor regenerabile de energie coerente cu principiile dezvoltării durabile (Dutra 
et al., 2008, Pereira et al., 2008).  
 

2. Analiza barierelor aferente exploatării SER  
 

La nivelul ţării noastre am putut identifica diverse bariere ridicate împotriva 
dezvoltării sectorului E-SRE, pe care le-am clasificat în trei mari categorii: bariere politice, 
legale, organizaţionale şi instituţionale; bariere informaţionale şi educaţionale; bariere de 
natură economică şi financiare. 
 

2.1 Bariere politice, legale, organizaţionale şi instituţionale 
Legi şi metodologii nefavorabile în stabilirea preţurilor 
Aşa cum reiese din „Evaluarea cadrului de reglementare şi acţiuni necesare privind 

producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie”, act cu caracter normativ, 
publicat pe site-ul ANRE, preţurile/tarifele pentru energia produsă din resurse regenerabile se 
stabilesc printr-o metodologie emisă de ANRE şi au scopul de a promova sectorul E-SRE. 
Acest preţ, denumit „feed-in tariff” (FIT) are menirea să acopere cheltuielile cu investiţia 
iniţială, precum şi o parte din costurile de tranzacţionare. Însă este de menţionat că nu toţi 
producătorii de E-SRE pot beneficia de FIT, ci doar cei care fac dovada deţinerii de garanţii 
de origine, pe care le pot obţine dacă fac dovada producerii efective a E-SRE. După cum se 
poate observa procedura este destul de greoaie, fapt la care se adaugă aspectul unui cuantum 
diferit al FIT, funcţie de diverse criterii de eficacitate, eficienţă a costurilor, siguranţă a 
investitorilor şi conformitate cu principiile pieţei liberalizate de energie electrică. Considerăm 
întregul mecanism ca fiind un cerc vicios, întrucât producătorul este ajutat doar în cazul în 
care deja deţine calitatea de producător şi el, pentru a deţine această calitate, are nevoie de 
ajutorul financiar de forma FIT. Această barieră a mai fost identificată în Letonia, Lituania, 
Polonia şi Spania. 

Lipsa cadrului legal pentru micii producători de energie 
În multe state piaţa energiei are structură de monopol şi micii producători independenţi 

nu pot avea acces pe piaţă. În România piaţa energiei este funcţională începând cu data de 
01.01.2000 şi are structura unei pieţe concurenţiale. Însă HG 1892 (2004) prevede promovarea 
producerii energiei electrice din SRE prin aplicarea unui sistem de cote obligatorii combinat 
cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi.  

Valoarea de tranzacţionare a CV se stabileşte prin mecanisme concurenţiale pe piaţa 
bilaterală sau pe piaţa centralizată a CV, între o limită minimă şi maximă fixate de către 
ANRE pentru perioada 2005-2012 la echivalentul în lei al valorilor de 24 EUR/CV, respectiv 
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55 EUR/CV. Pe de altă parte, mecanismul cotelor obligatorii prevede ca obligaţie a 
furnizorilor de energie electrică achiziţionarea în fiecare an a unui număr de certificate verzi 
egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii şi cantitatea de energie electrică furnizată 
anual consumatorilor finali de către fiecare furnizor. Dacă se urmăreşte sistemul certificatelor 
verzi se observă cum acesta îngreunează intrarea şi mai ales menţinerea pe piaţă a micilor 
producători, dezavantajaţi de obligativitatea deţinerii unui anumit număr de astfel de 
certificate. 

Această problemă este semnalată şi în Bulgaria, Cipru, Cehia, Grecia, Ungaria etc., şi 
a fost rezolvată prin emiterea de către guverne de metodologii şi acte de lege dedicate 
producătorilor independenţi, în Austria, Finlanda, Irlanda, Luxemburg şi în Marea Britanie. 

Numărul ridicat al autorităţilor implicate în procedura de autorizare  
a proiectelor de investiţii 
În România o barieră importantă în dezvoltarea sectorului resurselor regenerabile este 

numărul mare de autorităţi implicate în procesul de avizare şi autorizare a proiectelor de 
investiţii. Mai mult, procesul se îngreunează datorită lipsei de comunicare între organismele 
de avizare şi control. În Tabelul 1 ilustrăm, pentru toate statele membre UE, perioada de timp 
necesară obţinerii aprobărilor, exprimată în ani s-au fracţiuni de an, precum şi numărul de 
aprobări obligatorii de obţinut. 

Aşa cum arată şi datele din tabel, un exemplu negativ în această privinţă este Ciprul, 
sau Slovacia, unde birocraţia necesară de urmat este la cote alarmante, fiind astfel şi o posibilă 
sursă de corupţie. Drept exemplu pozitiv sunt de menţionat state precum Germania, Finlanda 
sau Danemarca, unde s-a implementat şi se aplică deja aşa-numitul „one-stop shopping 
scheme”, proces prin care se asigură o unică etapă de obţinere a aprobărilor necesare 
demarării proiectelor de investiţii. 
 

2.2. Bariere informaţionale şi educaţionale 
Lipsa de competenţe tehnice sau comerciale şi informaţii 
Transparenţa informaţiilor privitoare la piaţa de energie din resurse regenerabile este 

deficitară, ceea ce duce la scăderea performanţei acesteia. De asemenea, lipsa de competenţe 
profesionale a personalului angrenat în sectorul acesta şi lipsa de experienţă scad 
performanţele acestei pieţe, făcând-o mai puţin atractivă pentru investitori. Statul trebuie să 
dezvolte aparatul instituţional necesar asigurării transparenţei totale a acestei pieţe. Toţi 
producătorii ce activează pe această piaţă ar trebui să raporteze date legate de activitatea lor 
către un organism de control, care să poată centraliza mai apoi toate aceste informaţii.  

Astfel de inconveniente s-au raportat şi în alte state membre precum Cehia, Estonia, 
Ungaria, Irlanda, Letonia şi Polonia. Un exemplu de urmat este cazul Germaniei care, la 
nivelul agenţiei „Federal Maritime and Hidrographic”, a centralizat toate procesele de 
aprobare a proiectelor în domeniu, asigurându-şi astfel volumul de informaţii necesare şi 
câştigând experienţă. Directiva 28/2009/EC prevede ca fiecare stat să investească toate 
resursele necesare perfecţionării specialiştilor în E-SRE.  

Percepţia comunităţii asupra resurselor regenerabile 
Lipsa informaţiilor detaliate despre beneficiile aduse de utilizarea resurselor 

regenerabile generează scepticism în rândul maselor. Autorităţile nu promovează în spaţiul 
public (televiziune, presă etc.) realizările proiectelor în domeniul resurselor regenerabile 
alimentând astfel neîncrederea în viabilitatea unor astfel de proiecte. Pe de altă parte, 
amplasarea tehnologiilor necesare utilizării resurselor regenerabile în apropierea localităţilor 
întâmpină dificultăţi din partea autorităţilor locale, acestea neînţelegând că realizarea unor 
astfel de investiţii în preajma comunităţilor nu poluează mediul, aduce beneficii prin crearea 
de locuri de muncă şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii localnicilor.  

Asemenea probleme de percepţie se întâlnesc şi in state precum Austria, Belgia, 
Lituania, Olanda, Slovacia, Slovenia, Suedia etc. Şi în aceste ţări s-au raportat atitudini ostile 
din partea autorităţilor locale, acestea fiind influenţate de grupurile susţinătorilor energiei 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 254 

tradiţionale şi de teama că le-ar fi afectat turismul local. O soluţie ar fi angajarea/implicarea 
municipalităţilor în astfel de proiecte, asigurându-li-se mai multe fonduri în caz de sprijinire a 
sectorului E-SRE. 

Lipsa personalului calificat  
O altă problemă ce îngreunează dezvoltarea sectorului energetic din resurse 

regenerabile este lipsa personalului calificat în acest domeniu. Investitorii se confruntă cu 
absenţa unor specialişti în utilizarea ecotehnologiilor care la rândul lor să şcolarizeze forţa de 
muncă. Cheltuielile de training a angajaţilor pentru ca aceştia să poată folosi şi exploata 
utilajele producătoare de energie SRE sunt foarte mari, în condiţiile în care centrele de 
pregătire specializată sunt pe teritoriul altor state. Riscul trimiterii capitalului uman la instruire 
în străinătate este acela că personalul poate migra definitiv în statul în care este trimis, atras de 
preţul mai mare al forţei de muncă. Statul trebuie să intervină pentru asigurarea şcolarizării şi 
formării specialiştilor în domeniu. Dacă nu pe scară largă, măcar se impune alocarea de 
fonduri din bugetul de stat şi din fondurile speciale pentru construirea unor centre de 
perfecţionare profesională, unde cei interesaţi pot învăţa să lucreze cu aparatura producătoare 
de energie SRE.  

În momentul de faţă numărul specialiştilor este foarte mic, incapabil să acopere 
necesarul de personal calificat pentru acest sector de activitate. Fără personal calificat nu se 
poate asigura buna funcţionare, producere şi distribuţie a energiei din resurse regenerabile. Cel 
mai bun exemplu este Marea Britanie. Aici există o serie de organisme publice care îi certifică 
pe cei specializaţi în energie SRE. Aceste organisme se află pe teritoriul întregii ţări şi oferă şi 
documentaţii pentru condiţiile speciale de muncă ale angajaţilor în sectorul E-SRE, protecţia 
muncii, specificaţii tehnice de utilizare a tehnologiilor, ghiduri de bună practică etc. Cel mai 
de evitat exemplu este Grecia, unde nu există niciun sprijin în formarea personalului 
specializat în E-SRE. 
 

2.3. Bariere de natură economică şi financiară 
Subvenţionarea sectorului energetic tradiţional 
Încetarea tuturor subvenţiilor de stat către sectorul energetic în conformitate cu 

obligaţiile din Tratatul Uniunii Europene este o condiţie necesară dezvoltării sectorului 
resurselor regenerabile. Eliminarea acestor subvenţii va duce la creşteri semnificative de 
preţuri pentru energia obţinută din resursele convenţionale. În astfel de condiţii preţurile 
energiilor bazate pe resurse regenerabile ar deveni comparabile cu cele ale energiilor bazate pe 
resurse clasice, sau chiar mai mici decât acestea.  

Pentru a putea compara energiile între ele să considerăm spre exemplu preţul în 
lei/kWh la energia clasică de tensiune medie, pentru contoare cu plata postconsum. Acesta 
este 0,3368 lei/kWh. Dacă se operează transformările pentru obţinerea preţului în euro/MWh, 
valoarea acestuia rezultă a fi 79,24 eur/MWh, valoare subvenţionată, într-adevăr mai mică 
decât cea a energiei din surse regenerabile. Dacă România ar renunţa la subvenţiile de stat 
atunci preţul s-ar mări cu aproximativ o treime, ajungând la valoarea de 103,02 eur/MWh. 
Această valoare este sensibil mai mare decât preţul maxim pe care l-ar genera utilizarea 
surselor regenerabile. Cu astfel de preţuri cererea pentru energie din SRE ar creşte 
considerabil iar investitorii ar reaprecia proiectele de investiţii din acest domeniu. 

Un exemplu de urmat în vederea eliminării acestei bariere este cel al Germaniei sau al 
Olandei, care susţin cu fonduri publice sectorul E-SRE, ba mai mult, oferă bonusuri 
producătorilor de energie din surse regenerabile, dacă energia produsă este şi consumată util. 
Exemplul negativ este al Lituaniei, care nu oferă niciun sprijin promovării E-SRE în 
detrimentul energiilor convenţionale. 

Investiţia iniţială de capital în exploatarea SER  
Investiţiile iniţiale foarte mari în acest domeniu şi refuzul băncilor de a credita astfel 

de proiecte sunt doi factori restrictivi foarte importanţi.  
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Este justificată atitudinea posibililor creditori întrucât majoritatea utilajelor şi tehnologiilor de 
exploatare a resurselor regenerabile provin din import, personalul specializat trebuie dezvoltat 
odată cu proiectul şi deci şansele de nereuşită sunt destul de însemnate. 

Având în vedere investiţiile iniţiale mari statul ar trebui să participe activ la 
implementarea proiectelor E-SRE, în parteneriat cu investitorii privaţi, preluând cel puţin 
riscurile ataşate lipsei de personal calificat, fiind de datoria statului să investească în 
specializarea resurselor umane. Această problemă a costurilor iniţiale mari a fost prima dată 
semnalată în Franţa, iar acum este raportată ca fiind una dintre cele mai importante bariere în 
calea dezvoltării sectorului E-SRE şi în Grecia. Ţări care au depăşit această barieră şi şi-au 
dezvoltat reţele de distribuţie a energiei SRE sunt Belgia, Italia şi Germania. 

Dificultăţi în evaluarea riscurilor asociate preţului combustibilului 
Întrucât eforturile financiare sunt foarte mari şi uneori imposibil de cuantificat de la 

începutul proiectului, apar dificultăţi în stabilirea preţului combustibililor alternativi produşi. 
Devine necesară astfel stabilirea unor tarife garantate. Se impune administrativ cumpărarea 
energiei cu un tarif ce acoperă, de regulă, costurile. Ocazional, acest tarif reprezintă valoarea 
primită pentru un kWh de un producător, inclusiv subvenţiile primite, iar excepţional, prima 
primită suplimentar faţă de preţul pieţei. Bariera aceasta legată de preţ a mai fost identificată 
în state precum Slovenia, Lituania, Letonia sau Polonia. O ţară care prin acumularea de 
experienţă în acest domeniu a eliminat bariera de faţă este Germania. 

Costurile de tranzacţionare a energiei produse 
Adesea proiectele de exploatare a resurselor regenerabile au dimensiuni mai mici decât 

cele bazate pe energii convenţionale. În consecinţă şi suportul financiar disponibil pentru a fi 
atras este mai redus. Tocmai de aceea fondurile pot fi insuficiente acoperirii costurilor de 
tranzacţionare care sunt de valori mari. Aceste costuri includ cercetarea şi dezvoltarea 
tehnologiilor şi capacităţilor de producere a E-SRE, proiectarea şantierelor industriale unde 
energiile neconvenţionale sunt produse, culegerea datelor necesare întocmirii de situaţii 
statistice strategice, date care nu sunt disponibile public, atragerea de credite de finanţare la 
costuri foarte ridicate sau analizarea propunerilor de proiecte în domeniu în vederea alegerii 
celei mai bune oportunităţi de investire. Frecvent apar şi alte costuri suplimentare legate de 
raportări cerute de autorităţile naţionale. Toate aceste costuri sunt mult mai reduse în cazul 
proiectelor privind energiile din surse convenţionale şi, deci, caracterizează proiectele E-SRE 
ca fiind mult mai costisitoare, îngreunând dezvoltarea acestui sector. S-ar impune deci lărgirea 
ariei de cuprindere a cheltuielilor exigibile spre a primi finanţate din fonduri structurale 
(Programul POS-CCE) şi renunţarea la diverse raportări solicitate de autorităţile publice. 

Această problemă a costurilor de tranzacţionare există şi în alte state precum Cehia, 
Grecia sau Olanda. În aceste ţări nu există o autoritate publică care să preia costurile de 
cercetare-dezvoltare, proiectare, implementare, training pentru experţi. Exemplul pozitiv în 
acest sens este Slovacia, care deţine un organism public ce se ocupă de astfel de costuri şi ai 
cărui specialişti certifică buna tranzacţionare a E-SRE. 

Ignorarea beneficiilor asupra mediului extern, necuantificabile 
Impactul asupra mediului înconjurător şi asupra societăţii în ansamblu  este foarte rar 

comparat cu impactul resurselor clasice. Impactul negativ asupra mediului  pe care îl 
manifestă resursele convenţionale este adesea trecut cu vederea atunci când afacerile în acest 
domeniu sunt foarte profitabile pentru investitori. Utilizarea E-SRE în detrimentul energiilor 
din resurse convenţionale conduce la reducerea unui volum de emisii de gaze cu efect de seră 
echivalent cu volumul de astfel de gaze rezultate prin utilizarea surselor convenţionale de 
energie (de exemplu 547 kg/MWh media la nivelul României a emisiilor de CO2) pentru 
producerea aceleiaşi cantităţi de energie electrică. Protejarea mediului înconjurător duce la 
creşterea calităţii vieţii în comunităţile care se aprovizionează cu energie neconvenţională. În 
plus localizarea tehnologiilor de producere a E-SRE în apropierea localităţilor, într-o reţea 
descentralizată, autonomă, duce la crearea de noi locuri de muncă în comunităţile respective şi 
deci la ieşirea anumitor zone geografice din categoria de „zone defavorizate”. 
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Toate aceste aspecte benefice sunt deseori omise spre a fi luate în considerare, atunci 
când se analizează oportunităţile de investire. Accesul mai facil la o reţea de distribuţie deja 
dezvoltată, cum este cea a energiei din resurse convenţionale, primează în faţa efectelor 
pozitive enumerate mai sus, iar proiectele în E-SRE sunt privite cu scepticism.  
Un exemplu în acest sens îl reprezintă şi Irlanda, unde în lipsa campaniilor naţionale de 
conştientizare a opiniei publice despre beneficiile E-SRE asupra mediului înconjurător duc la 
imposibilitatea dezvoltării acestui sector, şi determină rezistenţă împotriva înlocuirii vechilor 
reţele de distribuţie a energiei clasice, cu reţele de distribuţie a energiei din resurse 
regenerabile. 

Accesul la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice  
Faţă de proiectele din domeniul energetic tradiţional, unde reţeaua de distribuţie este 

deja dezvoltată, în cazul proiectelor de dezvoltare a E-SRE reţeaua ce face accesul 
consumatorilor finali la energia produsă din surse regenerabile trebuie construită de către 
producători. Cel mai adesea situarea parcurilor tehnologice se realizează la distanţe mari faţă 
de comunitatea utilizatoare, deoarece condiţiile meteorologice (viteza vântului, durata zilnică 
de expunere la soare etc.) nu permit o amplasare a centralei mai apropiată şi, în consecinţă, 
costurilor de achiziţie şi construcţie li se adaugă costurile de dezvoltare a reţelei de distribuţie 
şi reprezintă cumulat cheltuieli foarte costisitoare. 

Se impune o implicare financiară, logistică şi de forţă de muncă din partea statului 
pentru a pune la dispoziţia producătorilor şi a posibililor investitori o infrastructură care să 
înlesnească accesul consumatorilor finali la energia SRE.  
Singurele state membre UE unde această barieră nu a fost semnalată sunt Finlanda şi Suedia. 
În rest, toate celelalte state membre se confruntă cu această problemă în dezvoltarea E-SRE. 
În Finlanda distribuitorilor E-SRE le este asigurat accesul la reţea la preţuri infime, 
subvenţionate de stat, iar în Suedia accesul acestora este gratis. Cele mai mari probleme se 
înregistrează în ţara noastră, în Slovacia şi în Spania. 

Limitarea accesului la credite 
Tehnologiile utilizate în producerea de energii din resurse regenerabile sunt percepute 

de către bănci ca fiind incerte şi riscante şi în consecinţă posibilitatea apelării la surse externe 
de finanţare este limitată de practicarea unor rate de dobândă foarte ridicate. Circa 80 % din 
portofoliul de împrumuturi al băncilor comerciale şi de investiţii ce activează în România este 
constituit pe termene scurte şi pe termene medii (1-3 ani), pe când finanţarea proiectelor 
energetice referitoare la centrale electrice SRE se derulează pe perioade cuprinse între 5-10 
ani cel puţin. Dobânzile practicate sunt mari (10-15 % an, pentru euro) faţă de cele din ţările 
UE (6% an). Băncile preferă să finanţeze o companie şi nu proiectul în sine, solicitând garanţii 
solide pentru împrumutul acordat, uneori la nivel guvernamental. Această barieră a fost 
semnalată şi în Danemarca, această ţară recunoscând nevoia de campanii publice adresate 
băncilor, şi sectorului financiar în general, pentru ca acesta să contribuie la finanţarea 
proiectelor E-SRE. 
 

Tabelul 1 
Date comparative legate de barierele SER la nivel de UE 

 

Ţara 
Scheme de 

suport financiar 
utilizate în 

2010*** 

Timpul maxim de 
aşteptare a 

aprobărilor(ani) 

Numărul de 
permise de 
aprobare 

Preţ mediu 
de 

valorificare 
a E-SRE* 

Preţul energiei 
electrice la 

consumatorii 
casnici** 

Austria  FIT 7 7 142,3 175,2 
Belgia Q/GC 0,38 8 86,24 182,8 
Bulgaria  FIT 4 7 121,535 212,2 
Cipru FIT 0,5 1 70,62 82,3 
Cehia FIT 0,96 8 92 209,3 
Danemarca FIT 3 2 51,76 291,8 
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Ţara 
Scheme de 

suport financiar 
utilizate în 

2010*** 

Timpul maxim de 
aşteptare a 

aprobărilor(ani) 

Numărul de 
permise de 
aprobare 

Preţ mediu 
de 

valorificare 
a E-SRE* 

Preţul energiei 
electrice la 

consumatorii 
casnici** 

Estonia  FIT 0,83 3 58 253,1 
Finlanda TI/IG 4 20 85,94 93,9 
Franta FIT 4,5 20 71,115 224,1 
Germania  FIT 7 4 65 94,6 
Ungaria FIT 3,5 25 148,79 184,8 
Grecia FIT 3,83 40 166 141,4 
Irlanda FIT 1,5 8 145,3 169,2 
Italia Q/GC + FIT 3 15 75,3 141,1 
Lituania FIT 2 10 82,7 105,3 
Luxemburg FIT 3,33 2 114,22 96,9 
Letonia FIT 0,37 3 69,9 205,2 
Malta  TI/IG + FIT 5 5 114 163,7 
Olanda TI/IG + FIT 3 4 75,4 180,9 
Polonia Q/GC + FIT 2,5 4 94 114,1 
Portugalia FIT 2 6 94,5 209,5 
Romania  Q/GC 3 19 148,13 125,8 
Spania FIT 0,83 6 95,38 176,0 
Suedia Q/GC 5 6 76,46 97,9 
Slovenia  FIT 2,77 4 128,9 159,1 
Slovacia TI/IG + FIT 1,5 3 68,76 172,3 
Marea Britanie Q/GC + FIT 0,83 1 107,81 163,9 

* Preţul mediu de valorificare a fost calculat pentru energia eoliană şi este exprimat în EUR/MWh 
** Preţul a fost calculat pentru un interval de consum de 1000-2500 MWh/an şi este exprimat în EUR/MWh 
*** Pentru schemele de suport financiar s-au folosit următoarele abrevieri: FIT – tarife fixe; Q/GC – scheme 
compensatorii, cote; TI/IG – taxe stimulative, granturi pentru proiectele de cercetare 
Sursa: EUROSTAT, “RE-SHAPING Renewable Energy Policy Country profiles 2009” report and „EREF Prices 
for Renewable Energies in Europe 2009” report 
Din studiul barierelor cu care se confruntă producătorii de energie din SER se dovedeşte necesară analiza 
eficienţei investiţiilor în acest domeniu prin luarea în considerare nu numai a indicatorilor financiari, ci şi a altor 
criterii de natură tehnică, socială şi de mediu. Astfel, s-a optat pentru folosirea metodelor de analiză 
multicriterială ca suport al procesului decizional.  Prin intermediul acestor tehnici de analiză se pot lua în 
considerare mai multe criterii de îndeplinit sau obiective de atins, uneori opuse, în vederea identificării soluţiei 
de compromis fezabilă din perspectiva celor mai importante criterii obtenabile. 
 

3. Metodologia de cercetare şi baza de date utilizate 
 

A rezolva o astfel de problemă decizională multidimensională înseamnă a realiza o 
ordonare coerentă a variantelor, de la cea mai bună la cea mai puţin bună în raport cu 
ansamblul celor n criterii decizionale. De multe ori criteriile sunt percepute de decidenţi ca 
având coeficienţi de importanţă diferiţi notaţi: njj ,1, =π . Aceşti coeficienţi vor defini un 

vector ( )nππππ ,...,, 21= , de coeficienţi, eventual normalizaţi, caz în care ∑
=

=
n

j
j

1
1π .  

O problemă decizională în condiţii de certitudine poate fi definită de următoarele 
elemente:  
V = {V1, V2, .. , Vm} - mulţimea variantelor sau a alternativelor;  
C = {CI, C2, . , Cn} - mulţimea criteriilor decizionale.  
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Evaluarea fiecărei variante Vi din punctul de vedere al criteriului Cj ia forma unei matrice a 
consecinţelor [ ] njmiaA ij ,1,,1, === , problema decizională multicriterială fiind numită şi 
problemă multiatribut cardinală.  
Problema decizională dată în acest context este specifică unor condiţii de certitudine 
(deterministe) datorită faptului că în urma alegerii variantei Vi, din punct de vedere al 
criteriului Cj, se obţine în mod cert rezultatul/consecinţa aij.  
Putem observa că orice problemă de tip cardinal poate fi transformată într-o problemă 
ordinală, deoarece ordinea valorilor consecinţelor în fiecare criteriu în parte relevă un 
clasament (ierarhie) a variantelor, pentru fiecare criteriu Cj în parte. Având în vedere natura 
datelor obţinute, am aplicat următoarele metode decizionale: metoda ponderării succesive; 
metoda TOPSIS; metoda ONICESCU; metoda atribuirii liniare. 

Pornind de la datele obţinute privind tipul barierelor aferente exploatării resurselor 
regenerabile şi luând ca referinţă şi rezultatele studiului realizat de Cavallaro, F. şi Ciraolo, L. 
(2005) au fost selectate criteriile de analiză a investiţiilor de exploatare a SER. Astfel, s-au 
avut în vedere criterii atât economice şi tehnice, cât şi sociale, respectiv de mediu. Criteriile 
economice şi tehnice sunt reprezentate de indicatorii financiari cum ar fi: valoarea actualizată 
netă (VAN), rata internă de rentabilitate a investiţiei (RIR), indicele de profitabilitate (IP), 
costul anual echivalent al energiei (CAEE). Criteriile tehnice şi administrative avute în vedere 
sunt: capacitatea de producţie a energiei; vârsta/noutatea tehnologiei; consistenţa instalaţiilor 
şi cerinţele de mentenanţă cu know-how-ul tehnic local; continuitatea ofertei de energie, 
accesul rapid la reţeaua de distribuţie a energiei. Criteriile sociale şi de mediu cuprind: 
economisirea surselor de energie finite; sustenabilitatea modificărilor climaterice – emisiile de 
CO2 care vor fi evitate; sustenabilitatea altor influenţe; acceptabilitatea socială; contribuţia la 
dezvoltarea locală; riscul asociat disponibilităţii resursei regenerabile. În cadrul analizei 
multicriteriale realizate au fost selectate de către producătorul de energie SC ENEL SA 
criteriile prezentate în Tabelul 2.  
 

Tabelul 2 
Criteriile decizionale selectate în cadrul analizei multicriteriale 

 

Nr. 
crt. Criterii Tip criteriu Acţiune de 

întreprins 
Coeficient de 

importanţă (%) 
C1 Indicele de profitabilitate (IP) Economic, cantitativ De maximizat 10 

C2 Rata internă de rentabilitate 
(RIR) Economic, cantitativ De maximizat 10 

C3 Costul unitar anual echivalent  al 
energiei (CAEE) Economic, cantitativ De minimizat 25 

C4 Vârsta/Noutatea tehnologiei Tehnic,Calitativ               
– ordinal (scara 1-4) De maximizat 10 

C5 Continuitatea ofertei de energie Tehnic,Calitativ               
– ordinal (scara 1-4) De maximizat 10 

C6 Riscul asociat disponibilităţii 
resursei regenerabile 

Ecologic, Calitativ        
– ordinal (scara 1-5) De minimizat 15 

C7 Accesul rapid la reţeaua de 
transport şi distribuţie 

Tehnic şi Administrativ, 
Calitativ (scara 1-5) 

De maximizat 20 

 
Cele şapte criterii decizionale analizate au fost ponderate în decizia finală cu 

coeficienţii de importanţă. Suma coeficienţilor de importanţă trebuie să fie 1. Valorile 
coeficienţilor de importanţă au fost stabilite în cadrul discuţiei cu reprezentanţii 
producătorului de energie electrică SC ENEL SA, luându-se în considerare noile evoluţii de 
piaţa energiei regenerabile. Variantele decizionale sunt reprezentate de cele trei tipuri de 
investiţii în exploatarea SER pentru fiecare avându-se în vedere două capacităţi (10 MW, 
respectiv 25 MW). Valorile înregistrate pentru fiecare din criteriile analizate în cazul celor 
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şase variante decizionale (proiecte de investiţii) sunt prezentate în Tabelul 3. În estimarea 
indicatorilor financiari s-au luat în considerare preţul mediu ponderat la care s-a tranzacţionat 
MW de energie pe piaţa OPCOM, respectiv certificatele verzi, precum şi numărul de 
certificate verzi acordate pentru fiecare tip de tehnologie de exploatare a SER conform Legii 
nr. 220 republicată (MO nr. 577/2010). 
 

Tabelul 3 
Variantele decizionale selectate în cadrul analizei multicriteriale 

 

Proiect de 
investiţie/ 
Criterii de 

analiză 
IP RIR CAEE 

Vârsta/ 
Noutatea 

tehnologiei 

Continuitate
a ofertei de 

energie 

Riscul asociat 
disponibilităţii 

resursei 
regenerabile 

Accesul 
rapid la 

reţeaua de 
transport 

şi 
distribuţie 

V1 - Centrală 
eoliană 10MW 0,095 13,72% 98,78 4 2 3 1 
V2 - Centrală 
eoliană 25MW 0,082 13,43% 96,6 4 2 3 1 
V3 - Instalaţie 
valorificare 
biomasă 
10MW 0,82 31,63% 85,98 4 4 5 3 
V4 - Instalaţie 
valorificare 
biomasă 
25MW 1,05 34,03% 84,92 4 4 5 3 
V5 - Centrală 
solară 10MW -0,41 2,96% 470,76 3 1 1 1 
V6 - Centrală 
solară 25MW -0,43 2,85% 468,11 3 1 1 1 

 
Pe baza valorii criteriilor selectate şi a coeficienţilor de importanţă consideraţi, a fost 

realizată analiza multicriterială prin intermediul metodelor ponderării succesive, TOPSIS, 
ONICESCU şi atribuirii liniare. În Tabelul 4 sunt prezentate clasamentele variantelor 
decizionale obţinute prin cele patru metode.  

 
Tabelul 4 

Clasamentul variantelor decizionale 
 

Clasament Ponderare 
succesivă TOPSIS ONICESCU Atribuire liniară 

1 V4 V4 V4 V3 
2 V3 V3 V3 V4 
3 V1 V2 V1 V1 
4 V2 V1 V2 V2 
5 V5 V6 V5 V5 
6 V6 V5 V6 V6 

 
Remarcăm prezenţa pe primele două locuri a variantelor V4 şi V3 (instalaţii de 

valorificare a biomasei cu capacitatea 25MW, respectiv 10MW), fără nicio modificare. Pe 
următoarele locuri se situează variantele V1 şi V2 (investiţii în turbine eoliene cu capacitatea 
10MW, respectiv 25MW) şi variantele V5 şi V6 (investiţii în centrale solare cu capacitate 
10MW, respectiv 25MW). 
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4. Interpretarea rezultatelor şi concluzii 
 
Rezultatele acestei analize depind foarte mult de criteriile selectate, precum şi de 

coeficienţii de importanţă acordaţi fiecărui criteriu. Pentru un producător de energie din SER 
indicatorii financiari de performanţă ai investiţiei sunt foarte importanţi, la aceştia se adaugă 
criteriile de ordin tehnic cum ar fi continuitatea ofertei de energie sau administrative, legate de 
accesul rapid la reţeaua de distribuţie. Nivelul coeficienţilor de importanţă luaţi în considerare 
pot schimba ierarhia proiectelor, indicându-se astfel proiectele care sunt cele mai fezabile din 
perspectiva ansamblului criteriilor ce trebuie îndeplinite. Astfel, ca rezultat al analizelor 
multicriteriale efectuate, proiectele de investiţii pentru valorificarea biomasei au reieşit ca 
fiind cele pentru care un producător de energie din SER ar trebui să opteze în primul rând. 
Costurile mai mici, performanţa mai ridicată şi faptul că investiţia se poate realiza în zone în 
care accesul la reţeaua de distribuţie este mai facil din punct de vedere tehnic pot reprezenta 
un atu. Cu toate acestea, nu au fost dezvoltate multe astfel de proiecte, acestea fiind 
condiţionate de existenţa resursei regenerabile biomasă, care la rândul ei este condiţionată de 
evoluţia economiei şi a agriculturii. Ca urmare, opţiunea viabilă pentru producătorul de 
energie din SER o reprezintă proiectele de investiţii în centrale eoliene. Fezabilitatea lor 
financiară este susţinută de legea 220/2008 republicată prin numărul de certificate verzi 
acordate producătorilor, însă accesul dificil la reţeaua de transport şi distribuţie a energiei 
electrice poate bloca demararea lor. 
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Rezumat. În contextul crizei financiare actuale, evaluarea proiectelor de investiţii 
implică evaluarea fezabilităţii financiare a unui proiect  ar trebui să utilizeze  analiza 
fluxurilor  de numerar actualizate (DCF).  Lucrarea  prezintă principiile şi regulile de bună 
practică  în domeniul evaluării proiectelor de investiţii şi rolul managerilor financiari în 
acest domeniu. Profesioniştii contabili devin responsabili de pregătirea şi publicarea 
situaţiilor financiare. Ei ar trebui să aplice standarde înalte de analiză a DCF şi a valorii 
prezente nete, să stabilească măsuri de siguranţă pentru a compensa riscurile de integritate 
ale fluxurilor de informaţii,  să asigure obiectivitatea acolo unde  conflictele de interese  
influenţează o decizie.  

 
Cuvinte-cheie: profesionişti contabili; fluxuri de numerar actualizate; valoare prezentă 

netă; management de proiecte; institut financiar. 
 
Cod JEL: G11.   
Coduri REL: 11D, 11E. 
 
 
1. Introducere şi metodologia cercetării 
 
În interesul consolidării şi creşterii economice mai puternice, deciziile privind alocarea 

resurselor în cadrul organizaţiilor necesită o analitică şi aprofundată abordare sistematică.  
Analiza investiţiilor în proiecte şi ale bugetului de capital, care implică evaluarea 
fezabilitatăţii financiare a unui proiect, ar trebui să utilizeze analiza fluxurilor de numerar 
actualizate (Discounted Cash Flow-DCF) ca o tehnică de sprijin,  ce (a) compară costurile şi 
beneficiile în diferite perioade de timp, şi (b) calculează valoarea prezentă netă (Net Present 
Value -NPV). NPV foloseşte DCF ca deciziile cadru să se concentreze pe acele elemente care 
creează cea mai mare valoare. 

Această lucrare încearcă să prezinte principii de bună practică, reguli de evaluare a 
proiectelor de investiţii, precum şi rolul managerilor financiari în acest domeniu. Managerii 
financiari şi profesioniştii contabili devin din ce în ce mai responsabili de pregătirea şi 
întocmirea raportărilor financiare care au la bază valoarea justă, şi implicit evaluarea pe baze 
actuariale. 

Drept pentru care ei ar trebui să (a) aplice standarde înalte de analiză bazată pe  
Discounted Cash Flow (DCF) şi Valoarea Prezentă Netă (NPV), (b) să stabilească elemente 
de protejare şi compensare împotriva riscurilor de integritate a fluxurilor de informaţii, şi (c) 
să fie obiectivi acolo unde apar conflicte de interese care ar putea influenţa deciziile. În acest 
context, managerii financiari şi profesioniştii contabili în egală măsură sunt provocaţi şi 
contribuie efectiv la luarea deciziilor.   

Prin această abordare, este important să analizăm managementul proiectelor în context 
corporativ. Evaluarea şi selecţia proiectelor în luarea deciziilor investiţionale este primul pas 
în  managementul proiectelor privit ca metodologie organizaţională. 
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Metodologia de cercetare utilizată este analiza critică şi comparativă a Ghidului de 
Bună Practică Internaţională emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (International 
Federation of Accountants (IFAC) şi experienţa naţională în acest domeniu.  
Ghidul  IFAC se referă la analiza DCF şi sprijină profesioniştii contabili ce activează în 
mediul corporativ ce evaluează investiţiile în fundamentarea deciziilor. Rezultatul cercetării 
este nu numai lupta pentru aplicarea în societăţile comerciale româneşti a practicilor 
internaţionale, ci şi orientarea asupra cum trebuie aplicată analiza DCF. Ghidul stabileşte o 
referinţă pentru managerii financiari şi profesioniştii contabili din corporaţii pentru a putea 
face faţă complexităţii acestor practici. Investiţiile includ cheltuirea unor capitaluri 
importante, investiţii strategice ca produs al dezvoltării precum şi achiziţii şi dezinvestiri care 
pot reconfigura viitorul unei organizaţii. Pe de altă parte, am realizat o recenzie a literaturii de 
specialitate privind managementul proiectelor la nivel organizaţional în scopul identificării 
direcţiilor de dezvoltare metodologică a managementului proiectelor, în context corporativ. 
 

2. Rolul profesioniştilor contabili în  evaluarea proiectelor de investiţii 
 

Analiza bazată pe DCF şi estimarea NPV a fluxurilor de numerar încorporează 
principiile  fundamentale ale finanţării, fapt ce susţine disciplina de management financiar în 
cadrul organizaţiilor. Profesioniştii contabili în afaceri au un rol în promovarea şi explicarea 
importanţei acestor principii în organizaţiile lor, în special în cazul în care conexiunile între 
aplicarea principiilor financiare şi teoria financiară aferentă nu sunt uşor de înţeles sau nu sunt 
acceptate. O provocare cheie în utilizarea DCF rezultă din confuzia care apare adesea în 
înţelegerea bazelor teoretice şi aplicarea lor în practică. O altă provocare pentru profesioniştii 
contabili şi managerii financiari este înţelegerea managementului de proiecte în context 
corporativ. Mult mai important este a înţelege metodologia managementului de proiecte care 
începe cu evaluarea proiectelor înainte de selecţie şi aprobare. Importanţa rolului 
profesioniştilor contabili în susţinerea comunicării informaţiilor în interiorul organizaţiei şi în 
afară către acţionariat şi alte persoane interesate este pusă în lumină şi de Codul etic al 
profesioniştilor contabili emis de IFAC.  Acesta statuează că investitorii, creditorii, angajaţii şi 
alte sectoare ale comunităţii de afaceri, precum şi  guvernanţii şi sectorul public, în general, 
pot avea încredere în munca profesioniştilor contabili ce activează în mediul corporativ.  

Profesioniştii contabili ce activează în mediul corporativ pot fi exclusiv sau solidar  
responsabili pentru pregătirea şi raportarea de alte informaţii financiare, pe care atât  
organizaţiile lor angajatoare, cât şi terţe părţi se pot baza în luarea deciziilor. În acest scop, 
profesioniştii contabili în afaceri ar trebui să (a) aplice standarde ridicate de DCF şi analiză 
bazată pe NPV, (b) să stabilească măsuri de siguranţă pentru a compensa riscurile de 
integritate al fluxurilor de informaţii, şi (c) să asigure obiectivitatea în cazul în care conflictele 
de interese ar putea influenţa o decizie. În acest context, profesioniştii contabili în afaceri 
provoacă şi contribuie la luarea deciziilor, în egală măsură. 

Companiile cu realizări de valoare nou creată tind să aibă un acces mai bun la  capital 
şi la o forţă de muncă mai motivată şi mai productivă. Ghidul IFAC privind bunele practici în 
analiza bazată pe DCF sprijină şi încurajează profesioniştii contabili ce activează în domeniul 
afacerilor să promoveze (a) un management financiar disciplinat în organizaţii, şi (b) 
generarea de valoare pe termen lung.  Acest lucru permite organizaţiilor de tip corporativ să se 
focalizeze pe decizii ce maximizează valoarea aşteptată de acţionari, mai mult decât impactul 
pe termen scurt al câştigurilor raportate. Pe de altă parte, furnizarea serviciilor contabile către 
sectorul public şi nelucrativ implică cerinţa focalizării pe (a) asigurarea că fondurile publice 
sunt cheltuite în cel mai eficient şi eficace mod, şi (b) activităţile ce produc beneficiile dorite 
de societate. S-a dovedit necesară încurajarea profesioniştilor contabili în promovarea 
utilizării analizei bazate pe DCF şi NPV în evaluarea investiţiilor. Adoptarea şi  prioritizarea 
acestor tehnici depinde de jurisdicţie, mărime şi tip de organizaţie. De exemplu,  organizaţiile 
cu strategii de creare de plus valoare pot accentua rolul DCF şi NPV, şi în acelaşi timp 
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scăderea rolului altor criterii precum recuperarea investiţiei sau creşterea câştigului pe acţiune. 
Dimpotrivă, o organizaţie care înregistrează slabe performanţe se poate focaliza pe 
performanţa financiară profit termen scurt şi criterii  precum creşterea câştigului pe acţiune. 
Oricum, cercetarea arată că un număr semnificativ de organizaţii de tip corporativ nu 
prioritizează DCF şi rata internă de recuperare a investiţiei (internal rate of return – IRR)  
când  acestea ar putea să-şi  evalueze deciziile privind investiţiile strategice pe termen lung.  
În companiile mai mici utilizarea DCF şi IRR  este variabilă cu atât mai mult cu cât aceste ase 
bazează pe abordarea simplistă precum recuperarea în timp a investiţiei.  

Profesioniştii contabili în afaceri pot promova utilizarea atât DCF şi NPV în aprecierea 
de investiţii şi consultanţă cu privire la oportunitatea altor tehnici pentru contexte specifice. Ei 
pot, de asemenea, în mod direct (a) să efectueze analiza DCF şi (b) să asigure calitatea 
fluxurilor de informaţii, pentru a sprijini analiza şi evaluarea investiţiilor. 

Profesioniştii contabili în afaceri care lucrează în finanţe şi deţin funcţia de contabil al 
unei organizaţii pot participa în echipe interdisciplinare, la un marketing, de cercetare şi 
dezvoltare, sau  ca interfaţă funcţională, ca evaluare a eficienţei investiţiilor. De exemplu, 
cheltuielile de marketing cu efectele pe termen lung, cum ar fi publicitatea, lansarea de 
produse şi promoţii, ar putea fi evaluate folosind DCF pentru a analiza cheltuielile şi 
veniturile. Unele organizaţii cunoscute pentru investiţii semnificative au folosit contabilii 
profesionişti în afaceri pentru a dezvolta instrumente  bazate pe DCF pentru a oferi 
perspective asupra eficacităţii acestor investiţii. Un rol tipic în acest context este de a ajuta (a)  
cadrul decizional şi scopul analizei, şi (b) selectarea celor mai adecvate abordări şi 
instrumente, având în vedere contextul deciziei şi cerinţele de informare a utilizatorului final. 

În evaluarea investiţiilor şi bugetului de capital, contabilii profesionişti în afaceri ar 
putea participa şi contribui la (a) recunoaşterea oportunităţii investiţionale, (b) stabilirea 
alternativelor, (c) asigurarea că informaţiile sunt utilizate într-un mod care conduce la alegerea 
celei mai bune alternative, şi (d) verificarea ulterioară pentru a stabili dacă beneficiile 
anticipate au fost realizate. Multe organizaţii practică luarea în considerare a cel puţin trei 
opţiuni alternative de investiţii în procesul de luare a deciziilor. 

În plus faţă de folosirea analizei DCF pentru a ajuta organizaţia în a îmbunătăţi 
procesul decizional, profesioniştii contabili ar putea încuraja o mai largă de evaluare a 
impactului strategic şi motivaţia economică a unei investiţii potenţiale. Evaluarea de 
proiectelor de investiţii în cadrul unei organizaţii ar trebui să aibă loc într-un context strategic 
mai larg. De exemplu, a determina dacă achiziţia sau creşterea internă este cea mai eficace în 
atingerea obiectivelor strategice ale organizaţiei necesită o înţelegere a activităţii mediului de 
afaceri şi situaţia specifică a organizaţiei. 

O analiză strategică mai largă ar putea include o evaluare a (a) elementelor economice 
ale   pieţei, (b) rentabilităţii economice pe pieţe, produse şi clienţi, (c) factorii determinanţi ai 
creşterii  profitabile durabile şi ai poziţiei concurenţiale, şi (d) opţiuni alternative. În acest 
context, profesioniştii contabili ar putea încuraja în evaluarea potenţialului unor investiţii şi 
luarea în considerare a unei game largi de  părţi interesate în aceste proiecte de investiţii. 
Această gamă include angajaţi, manageri, comunităţi, clienţii, furnizorii, industria şi a publicul 
larg. 

Profesioniştii contabili în mediul corporativ ar putea contribui cu sfaturi la alinierea 
evaluării proiectelor de investiţii la evaluările ulterioare de performanţă managerială. De 
exemplu, stimulentele acordate managementului funcţie de profitul contabil realizat ar putea 
încuraja acţiuni care nu susţine generarea de valoare pe termen lung în favoarea deţinătorilor 
de acţiuni corporative. De exemplu, un proiect cu bun potenţial (pe baza criteriilor NPV), 
susţinut de o evaluare mai largă din punct de vedere  al importanţei sale strategice, ar putea 
conduce la venituri contabile reduse în primii ani de implementare.  
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3. Aria de aplicabilitate şi principiile de bază în evaluarea proiectelor de investiţii  
bazată pe DCF 

 
Aria de aplicabilitate a practicilor de evaluare a proiectelor de investiţii şi se referă la 

evaluări ale deciziilor luate de organizaţii asupra alocării resursele pentru investiţii de o 
anvergură semnificativă. Cheltuielile de capital tipice şi deciziile de investiţii includ 
următoarele: 

• Luarea deciziilor (direct sau prin consultanţi) şi externalizarea anumitor funcţii 
organizatorice, 

• Achiziţia şi ţinerea la dispoziţie a organizaţiilor subsidiare, 
• Cucerirea de noi pieţe de achiziţie şi pieţe de desfacere, 
• Cumpărarea (sau vânzarea) de uzine şi echipamente, 
• Dezvoltarea de noi produse sau servicii (sau scoaterea lor din fabricaţia), sau 

deciziile privind cercetarea şi dezvoltarea de programe, 
• Achiziţia (sau dispoziţia) de noi premise a drepturilor de proprietate prin 

cumpărare, leasing sau închiriere, 
• Programe de marketing pentru a întări recunoaşterea mărcii şi de a promova 

produse sau servicii, 
• Restructurarea lanţului de aprovizionare, 
• Înlocuirea activelor existente. 
Principiile de bază  general acceptate de bunele practici în acest domeniu sunt: 
A.    În cazul evaluării investiţiilor multianuale, când beneficiile aşteptate, costurile şi 

fluxurile de numerar aferente apar în timp, valoarea timp a banilor ar trebui să fie luată în 
considerare. 

B.    Valoarea timp a banilor ar trebui să fie reprezentată de costul de oportunitate a 
capitalului. 

C.         Rata de actualizare utilizată pentru a calcula NPV în analiza DCF ar trebui să 
reflecte în mod corespunzător riscul sistemic al fluxurilor de numerar atribuite proiectului 
estimat, şi nu riscul sistemic al organizaţiei beneficiare care are sarcina de a realiza proiectul. 

D. O decizie se bazează pe o bună înţelegere a activităţii comerciale, precum şi pe o 
metodologie adecvată privind DCF. Analiza DCF ar trebui să fie luată în considerare şi 
interpretată în relaţie cu strategia organizaţiei, economică şi poziţia sa competitivă. 

E. luxurile de numerar ar trebui să fie estimate incremental, ca diferenţă în timp 
considerată creştere sau descreştere, astfel încât o analiză DCF ar trebui să ia în considerare 
doar fluxurile de numerar aşteptate care s-ar putea schimba dacă investiţia propusă este 
implementată. Valoarea unei investiţii depinde de toate fluxurile de numerar suplimentare 
relevante care rezultă din acceptarea unei investiţii. 

F.  În orice punct de luare a deciziei, evenimentele trecute şi cheltuielile ar trebui să fie 
considerate ieşiri de numerar ireversibile (şi nu costuri suplimentare/incrementale) şi ar trebui 
să fie ignorate, chiar dacă acestea au fost incluse anterior într-o analiză a fluxului de numerar. 
Altfel spus, deciziile se iau numai pentru modificarea viitorului, şi nu pentru trecut. 

G. Toate ipotezele utilizate în înţelegerea  analizei DCF şi în evaluarea proiectelor de 
investiţii propuse ar trebui să fie susţinute de raţionamentul profesional, în special în cazul în 
care factorii de influenţă sunt greu de prevăzut şi de estimat. Folosirea unor tehnici  precum 
analiza de sensitivitate pentru identificarea variabilelor cheie şi a riscurilor ajută la reflectarea 
aspectelor în cel mai prost, cel mai probabil, şi cel mai bun scenariu, aşa încât se poate emite o 
judecată raţională din punct de vedere  profesional. 

H. O examinare post-terminare a proiectului de investiţii ori un audit asupra unei 
decizii de investiţii ar trebui să includă o evaluare a procesului de luare a deciziei, a 
rezultatelor, a beneficiilor, precum şi alte urmări ale deciziei. 
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4. Definiţia termenilor utilizaţi în evaluarea proiectelor utilizând DCF 
 
• Perioada de evaluare: etapă în cursul căreia informaţia privind interdicţia de 

începere a proiectului de investiţii este compilată şi decizia este luată; 
• Beta: factorul utilizat în Capital Asset Pricing Model pentru a reflecta riscul asociat 

cu un anumit capital. Beta este un proxy pentru riscul de piaţă pe care acţionarii îl poartă; 
• Capital Asset Pricing Model (CAPM): un instrument de estimare a costului cu 

capitalurile proprii folosind mai multe elemente de intrare empirice. Acestea includ 
următoarele: risk-free rate reprezintă un câştig  pe care un investitor îl poate atinge pentru cel 
mai puţin riscant activ  pe piaţă; equity beta surprinde riscul sistematic al unei investiţii; 
equity market risk premium este prima pe care un investitor de capital diversificat perfect se 
aşteaptă să o obţină peste rata de risc-free. Acest model estimează dacă prima de risc aşteptată 
pentru un pachet individual de acţiuni  va fi proporţional cu factorul beta.  CAPM este 
reprezentat de formula: Ri = Rf + βi (Rm – Rf), unde: Ri reprezintă rata de câştig aşteptată a 
unui activ; Rf este rata de câştig a unui activ  risk-free; Rm este rata de câştig aşteptată a unui 
portofoliu tranzacţionabil;  βi este un coeficient beta al unui activ definit prin Cov 
(Ri,Rm)/(Varm). 

• Analiza cost-beneficiu: comparaţia între costurile resurselor utilizate (plus orice alte 
costuri impuse de o activitate, cum ar fi poluarea), precum şi valoarea beneficiilor financiare 
şi nefinanciare.  

• Analiza DCF: un instrument de modelare financiara care utilizează proiecţia 
fluxurilor de numerar generate de o investiţie. Analiza DCF calculează valoarea bazată pe 
toate fluxurile de numerar aferente (a) proiectului de investiţii, (b) durata de viaţă a investiţiei, 
şi (c) costul de oportunitate de a investi într-un proiect cu profil de risc similar (reprezentat de 
rata de discount).  

• Rata de discount/actualizare: o rată care reprezintă costul de oportunitate al 
capitalului. O rata de actualizare este câştigul dorit ce ar putea fi reprezentată de (a) câştigul 
specific aşteaptat de un investitor pentru o investiţie alternativă, (b) rata dobânzii aferentă 
datoriilor sau (c) o altă rată a dobânzii. Rata de actualizare reflectă valoarea timp a banilor, 
precum şi incertitudinea şi riscul. 

• Rata internă de câştig/rentabilitate: procentul mediu anual de câştig sau rata 
rentabilităţii anuale, în cazul în care suma actualizată a fluxurilor de numerar intrate pe durata 
de viaţă a investiţiei este egală cu suma ieşirilor de numerar actualizate. IRR reprezintă, prin 
urmare, rata de discount ca rezultat a valorii prezente nete zero a fluxurilor de numerar.  

• Fluxurile de numerar nominale: fluxul de numerar pe care o organizaţie îl 
generează sau se aşteaptă să-l genereze într-o anumită perioadă, fără ajustare pentru factori 
cum ar fi inflaţia sau valoarea timp a banilor. Fluxurile de numerar exprimate în termeni reali 
reprezintă valoarea de cumpărare din momentul tranzacţiei, fluxurile de numerar nominale 
sunt exprimate ca valoare  în moneda de cumpărare la data evaluării proiectului de investiţii.  

• NPV: o singură valoare care reprezintă diferenţa între suma fluxurilor de numerar 
actualizate reprezentând intrări şi ieşiri atribuite unei investitii de capital sau alt proiect, 
utilizând o rată de actualizare care reflectă în mod corespunzător riscurile relevante ale acestor 
fluxuri de numerar. 

• Proiecţia: o estimare a valorii într-o perioadă viitoare de timp. 
• Valoare finală: valoarea reziduală a unui proiect de afaceri sau la sfârşitul perioadei 

pentru care o analiză detaliată a proiecţiei fluxului de numerar este pregătit.  
• Valoarea actuală: valoarea prezentă/actualizată a fluxurilor de numerar viitoare 

aşteptate a fi degajate de un activ financiar sau o unitate generatoare de numerar. 
• Costul mediu al capitalului (WACC): costul de oportunitate al tuturor furnizorilor 

de capital (datorii şi capitaluri proprii) pentru a investi într-un proiect alternativ cu un profi de 
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risc relevant şi similar, ponderat în funcţie de contribuţia relativă a proiectului la capitalul 
companiei de capital,  fiind calculat prin utilizarea valorilor de piaţă ale datoriilor şi 
capitalurilor proprii.  

• Capitalul de lucru (net): active curente (numerar, creanţe şi stocuri), mai puţin 
obligaţiile de plată/datoriile curente. Numerarul este inclus drept element de capital de lucru în 
măsura în care este necesar activităţii de exploatare.  

 
5. Evaluarea proiectelor şi managementul de proiecte în context corporativ  
 
În managementul proiectelor cheia în succesul proiectelor este abordarea procesuală.  
Acest proces începe cu evaluarea proiectului şi este gestionat în baza unei metodologii.   
Dar de ce este necesară metodologia? Răspunsul este că prin dezvoltarea şi 

conformarea la o metodologie prestabilită de management de proiecte, o companie se asigură 
că toate proiectele sale vor fi conduse şi gestionate într-o manieră concordantă (Nicolas,  
Steyn, 2008). Metodologia furnizează un mod omogen de a trata aspectele proiectelor şi o 
terminologie comună inclusiv terminologia specifică privind evaluarea proiectelor pe baza 
DCF. Schemele de mai jos reflectă pe orizontală fazele ciclului de viaţă al proiectelor în 
corespondenţă cu metodologia de management al proiectelor.   
 

 Fazele ciclului de viaţă al proiectelor 
1. Concepţia  2. Definirea  3. Execuţia 4.Terminarea/Finalizarea 5. Implementarea 

rezultatelor 
proiectelor 

Fazele şi cerinţele metodologiei de management al proiectelor 
1. Iniţiere/ 
Fezabilitate 

2. Plan 
preliminar  

3. Plan 
detaliat  

4. 
Configurarea 
detaliată 

5. Dezvoltare 
/Construcţie/ 
Test  

6. 
Implementare 

7.  Asistenţă 
tehnică 

Sarcini Sarcini Sarcini Sarcini Sarcini Sarcini Sarcini 
……. ……. ……. ……. ……. ……. - 
Aprobări Aprobări Aprobări Aprobări Aprobări Aprobări - 
……. ……. ……. ……. ……. ……. - 

Sursa: Scheme adapting from John M. Nicolas and Herman Steyn, Project Management for Business, 
Engeneering, and Technology, Elsevier, 2008, pp. 580-582. 
 
 În această abordare putem reflecta pe două linii verticale sarcinile şi rezultatele 
managementului de proiecte în context corporativ: 
 
Sarcinile managementului de proiecte  Rezultatele managementului de proiecte  
Iniţiere proiect/propunere/fezabilitate/ 
evaluare 
Identificare persoane interesate în proiect  
Selectare proiect 
Propunere dezvoltare  
Planificare proiect  
Cerinţe/ Specificaţii 
Definire activităţi 
Nevoia de resurse 
Estimare timp şi a cost 
Eşalonare activităţi 
Bugetare activităţi  
Analiza riscuri 

Achiziţii/contract management  
Resurse umane recrutare training 
Diagrama proiect  
Data începerii 
Raportare către management  
Audit proiect  
Control de calitate/asigurare 
Proces de control 
Control schimbări 
Terminare proiect  
Revizuirea post-proiect  
Revizuirea post-implementare 
Utilizarea cunoştinţelor dobândite în alte 
proiecte  
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Întrebarea ce se ridică din cele de mai sus este locul şi rolul evaluării proiectelor în 
metodologia de management al proiectelor şi care este rolul managerului de proiect, rolul 
managerului financiar sau rolul profesionistului contabil? Evident, este o întrebare importantă 
pentru că evaluarea proiectelor este indispensabilă pentru selecţia proiectelor şi aprobarea lor. 
Profesioniştii contabili ce activează în mediul de afaceri şi corporativ care ocupă poziţii în 
finanţe şi contabilitate pot participa în echipe multidisciplinare de management de proiecte,  
de cercetare-dezvoltare ori în orice altă interfaţă funcţională care evaluează eficacitatea 
investiţiilor. 

 
Concluzii 
 
Lucrarea de faţă poate fi utilă profesioniştilor contabili ce activează în mediul de 

afaceri şi corporativ care ocupă poziţii sau funcţii în finanţe şi contabilitate, dar şi 
organismelor profesionale din domeniul finanţe şi contabilitate. Prin programele anuale de 
pregătire şi  educaţie profesională,  organismele profesionale ar putea furniza îndrumări de 
bună practică.  

Lucrarea ar putea deveni un argument pentru propunerea de înfiinţare a unui institut 
financiar care ar putea realiza o largă diseminare a unor modele financiare şi tehnici financiare 
de analiză. Un institut financiar în România este o nouă şansă pentru finanţişti şi profesionişti 
contabili de a avea un acces permanent la asemenea instrumente de gestiune a activelor 
financiare şi nonfinanciare. Drept pentru care susţinem ideea şi propunerea de a furniza 
pregătire profesională în finanţe pentru absolvenţii finanţişti sau pentru experţi contabili, 
auditori financiari auditori interni etc.  
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PROCESUL COMPETITIV DE ADAPTARE A COMPANIILOR ROMÂNEŞTI  
ÎN ÎNCERCAREA DE A FACE FAŢĂ CRIZEI FINANCIARE ŞI ECONOMICE – 

PERSPECTIVA MANAGERILOR  
 

Dalina DUMITRESCU 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 

Rezumat. Lucrarea de faţă încearcă să surprindă modul în care managerii români 
evaluează cele mai eficiente politici şi măsuri la nivel de corporaţie, pentru a face faţă 
provocărilor cu care se confruntă în condiţiile economice actuale. Sunt prezentate rezultatele 
a două chestionare realizate de autor şi administrate unui grup de manageri middle şi de top 
în diferite momente ale crizei în România. Rezultatele sunt analizate în vederea identificării 
principalelor decizii manageriale luate şi a principalelor schimbări survenite la nivelul 
companiilor ce activează în România în vederea contracarării efectelor crizei – de la apariţia 
acesteia până la procesul de redresare. Potrivit rezultatelor, predomină măsurile cu efecte 
financiare mai ales pe poziţiile de cash. 

 
Cuvinte-cheie:  criză financiară; criza economiei reale; redresare economică; decizii 

de business. 
 
Coduri JEL: G01, L21, M21. 
 

 
Introducere 
 
Randamentul economiei României în anul 2007, la începutul crizei şi în 2008 a creat 

impresia că România va fi mai puţin afectată de criză sau că efectele acesteia vor fi uşor 
înlăturate. După o creştere bruscă a PIB-ului în 2009, în 2010 criza economică e încă prezentă, 
dar apar semne din care rezultă că începe să se retragă.   

Autorul acestei lucrări este de părere că, prin examinarea şi analizarea practicilor 
managerilor de top şi middle, şi a deciziilor manageriale în diferite etape ale evoluţiei crizei, 
se pot obţine informaţii importante cu privire la procesul de adaptare al coporaţiilor la 
încercările la care sunt supuse de efectele crizei şi totodată se pot obţine perspective asupra 
modelelor de urmat în vederea redresării. Chestionarul ca instrument de studiu poate fi 
considerat o oglindă a experienţei managerilor în contracararea crizei, a eforturilor acestora de 
a găsi cea mai eficientă cale spre redresare. Este, în acelaşi timp, o imagine de ansamblu a 
perspectivei managerilor asupra susţinerii primite de sectorul privat din partea autorităţilor în 
lupta cu efectele crizei.  

 
Scopul studiului 
 
În 2008, România era considerată „tigrul” Europei Centrale, judecând prin prisma 

creşterii PIB-ului (Dumitrescu, Firică, 2009).  
Prin comparaţie cu alte ţări din Comunitatea Economică Europeană, România părea 

capabilă să menţină ridicată cota PIB, în ciuda modului în care evolua criza în restul lumii. 
Realitatea procesului de corecţie din 2009 s-a dovedit a fi o aterizare forţată ce a pus 

mare presiune pe abilităţile, cunoştinţele şi competenţele manageriale ale celor ce luau decizii 
în sectoarele publice şi de business ale ţării.  

Chestionarea studenţilor EMBA cu privire la opiniile şi experienţele acestora în ceea 
ce priveşte practicile propriilor companii este o metodă des utilizată de Institutul de 
Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti, şi are drept scop identificarea celor mai 
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bune practici şi tendinţe specifice mediului românesc. Dezbaterile pe marginea rezultatelor 
obţinute pe baza chestionarelor oferă o ocazie bună fiecărui participant de a se poziţiona 
vizavi de tendinţa principală, de a identifica liniile de management divergente şi de a analiza 
într-un mod obiectiv diferitele politici la nivel corporate, în relaţie contextuală cu mediul 
general de business.  

Lucrarea de faţă are drept scopuri: 
‐ Să examineze şi analizeze percepţia şi experienţa managerilor români cu privire la 

cele mai eficiente şi ineficiente măsuri luate la nivel de companie pentru a face faţă crizei, în 
două momente diferite ale evoluţiei acesteia;  

‐ Să stabilească dacă au existat schimbări în metodele manageriale la nivel corporate 
pe măsură ce criza a evoluat în 2009, şi la începutul anului 2010.   

Intenţia autorului nu este de a analiza eficienţa sau ineficienţa măsurilor luate de 
managerii români în condiţiile economice actuale. Aceste aspecte au fost deja discutate în alte 
lucrări ştiinţifice (Dumitrescu, 2009).  

 
Instrumentul de lucru  
 
Cele două chestionare au fost administrate managerilor din anul I şi II ai programului 

Executive MBA al Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti în luna 
aprilie 2009, respectiv managerilor din al doilea an de studiu în ianuarie 2010.  

Primul chestionar este compus din şapte întrebări ce implică evaluarea, de către 
respondent, a celor mai relevante decizii manageriale, acţiuni întreprinse sau atitudini venite 
ca răspuns la schimbările majore în mediul economic.  

Chestionarul este anonim, în limba engleză, cu întrebări deschise, cerându-se câte trei 
răspunsuri posibile pentru fiecare întrebare, fără ierarhizarea acestora. De asemenea, oferă 
posibilitatea respondeţilor să precizeze industria în care activează afacerea lor. Numai o 
întrebare din cele şapte este relevantă pentru studiul de faţă. Întrebarea analizată este:   

Care sunt cele mai eficiente trei măsuri anticriză luate la nivelul companiei 
dumneavoastră?  

Cel de-al doilea chestionar a fost administrat în ianuarie 2010 sub formă de sarcină 
individuală, anonimă, având următoarea cerinţă: Vă rugăm să precizaţi, individual, într-o 
formă scrisă, în maximum cinci rânduri, cele mai eficiente trei măsuri pe care compania 
dumneavoastră le-a implementat pentru a contracara criza economică. 
 

Respondenţii 
 
Chestionarul şi sarcina individuală au fost prezentate ca fiind opţionale, şi ca având 

aceleaşi scopuri ca şi lucrarea de faţă.  
Industriile reprezentate de respondenţii celor două chestionare sunt asemănătoare, şi 

sunt prezentate în Anexa 1.  
Pentru chestionarul din aprilie 2009, rata răspunsurilor a fost de 43% dintre studenţii 

prezenţi la data administrării, obţinându-se 51 de chestionare de răspuns valide. Rata 
răspunsurilor la chestionarul individual din ianuarie 2010 a fost de 47% şi am primit 28 de 
răspunsuri valide. E important de menţionat că dintre măsurile identificate de cei 28 de 
respondenţi au fost obţinute 119 măsuri, o rată de 4,25 măsuri per respondent. Această situaţie 
are ca explicaţie faptul că unele măsuri erau de fapt o combinaţie de două sau trei măsuri; de 
exemplu: „Fluxul de numerar – noul plan general” (stimulente speciale pentru clienţii care 
plătesc într-un timp scurt, renegocieri cu furnizorii  ale termenelor de plată mai lungi, 
utilizând compensările pentru produse sau servicii – trocul ).  
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Este imposibil de stabilit dacă eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de 
manageri români middle şi de top. În orice caz, putem observa două caracteristici ale 
eşantioanelor:   

‐ Respondenţii provin dintr-o arie largă de industrii şi principalele industrii care au 
contribuit la structura PIB-ului sunt bine reprezentate de eşantioanele alese de noi;  

‐ Studenţii MBA nu au fost selectaţi în vederea completării acestui chestionar şi 
sarcina le-a fost prezentată ca fiind opţională. 
Bazându-ne pe aceste elemente, considerăm că rezultatele studiului ar putea oferi informaţii 
cu privire la cele mai utilizate măsuri în lupta cu criza la nivelul companiilor, modificarea 
acestora în timp – odată cu evoluţia crizei – şi identificarea ariilor funcţionale în care măsurile 
au fost considerate mai eficiente.  
 

Rezultate şi analiză  
 
Chestionarul a fost elaborat cu întrebări deschise în vederea obţinerii unei varietăţi mai 

mari de răspunsuri, pentru ca respondenţii să nu se simtă constrânşi să aleagă doar între câteva 
opţiuni, artificial create. Totuşi, rezultatele de acest tip pot crea dificultăţi când vine vorba de 
sintetizat, combinat sau corelat, şi de asemenea sunt greu de structurat în categorii de 
informaţii semnificative. Pentru a reduce eterogenitatea temei, am încercat să structurăm 
răspunsurile astfel încât să se încadreze în aceeaşi gamă mai largă de răspunsuri, dar să fie, 
totuşi, mai structurate: întrebările au pretins doar „cele mai importante trei măsuri”, provocând 
respondentul să facă el o primă alegere. Chiar şi aşa, a fost dificil de evaluat nivelul de 
încredere al categoriilor analitice, şi am fost nevoiţi să introducem categoria „Altele” pentru a 
surprinde categoriile care au fost menţionate cu o frecvenţă redusă.  
Însumarea rezultatelor şi definirea categoriilor analitice a fost făcută pornind de la cuvintele 
cheie şi clasificarea răspunsurilor. Accentul a fost pus pe trei dimensiuni: frecvenţa 
răspunsurilor vs. numărul total de răspunsuri, relevanţa răspunsurilor calculată la nivel de 
industrie şi comparaţia între cele două momente în care chestionarele au fost administrate. 
Principalele categorii analitice de răspunsuri pentru fiecare întrebare din chestionar sunt 
analizate mai jos, şi elementele ce nu au urmărit o anumită tendinţă sunt prezentate în 
categoria „Altele”, la finalul lucrării (în anexe).  
 

Întrebare în chestionarul din aprilie 2009: Care au fost cele mai eficiente trei 
măsuri anticriză luate la nivelul companiei dumnevoastră?  

Cinci categorii relevante au fost identificate în răspunsuri (a se vedea în Figura 1): 
a. Managementul portofoliului de credite; 
b. Controlul costurilor;  
c. Relaţii strânse cu clienţii; 
d. Modificări ale proceselor şi ale produselor; 
e. Concentrări economice. 

 Cele mai eficiente măsuri în contracararea crizei în aprilie 2009 au fost identificate ca fiind 
schimbările în procese şi produse – 40 % şi controlul costurilor – 23%. Este de remarcat că 
acestea sunt măsuri structurale cu un efect potenţial pozitiv în faza de redresare, cu potenţiale 
implicaţii pentru o nouă poziţionare competitivă a economiei României. Categoria „Altele” 
este prezentată detaliat în Anexa 2, arătând diversitatea de abordări, particularizate pentru 
anumite trăsături ale industriei. Structura agregată a răspunsurilor arată o preocupare 
accentuată pentru remodelarea proceselor şi produselor interne, pentru a se adapta noilor 
condiţii. Scăderea în intensitate a dinamisului este evidentă. Numărul de răspunsuri care 
sugerează creşterea (sub forma de fuziuni) este scăzut şi preocuparea pentru a ridica valoarea 
ar putea fi văzută ca pe un trend adaptabil, defensiv.  
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Figura 1.  Cele mai eficiente măsuri anticriză la nivel de companie 
 

 
Întrebare în chestionarul din ianuarie 2010: Cele mai eficiente trei măsuri 

implementate de compania dumneavoastră pentru a face faţă crizei economice.  
 
 Scala de măsuri identificate este mai mare şi răspunsurile sunt mai concentrate. Cele mai 
eficiente măsuri identificate au fost: 

a. Tăierea costurilor; 
b. Reelabolarea proceselor de operaţiuni ale companiei sau remodelarea structurii 

organizaţionale a companiei; 
c. Relaţiile cu clienţii; 
d. Schimbări aduse HR managementului; 
e. Modificări aduse calităţii produselor, îmbinărilor de produse şi structurii acestora;  
f. Relaţia cu furnizorii; 
g. Managementul numerarului; 
h. Controlul limitelor de costuri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Măsuri eficiente în lupta împotriva crizei la nivel de corporaţie 
 
Este de menţionat că, prin răspunsurile indicate, managerii sunt mai conştienţi de 

diferitele politici utilizate în managementul costurilor (tăierea costurilor vs. controlarea 
limitelor costurilor), dar şi de faptul că modificările în procese şi produse trebuie rezolvate 
printr-un set detaliat de politici dedicate. 

Cele două grupuri de acţiuni întreprinse în cadrul politicii de management al costurilor, 
tăierea costurilor şi controlarea acestora au fost menţionate ca fiind măsuri eficiente de 31% 
dintre respondenţi, faţă de 69% care au numit într-un mod foarte explicit măsurile eficiente în 
cadrul operaţiunilor: produse, personal, relaţiile cu furnizorii şi clienţii, managementul 
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numerarului, remodelarea, restructurarea şi reorganizarea companiei ca entitate. Este o 
perioadă pentru evaluări critice ale politicilor realizate în special în anii de creştere.  

Managementul numerarului a fost identificat explicit ca fiind o politică; este important de 
menţionat că în această grupă procesul de identificare a fost mai uşor de făcut: toate măsurile 
identificate de respondenţi au fost încadrate într-un grup – cum arată Figura 2 – categoria „Altele” 
având 0% elemente.  Grupul cu măsuri coerente – pe care le-am identificat de asemenea ca politici 
– sunt Remodelarea operaţiunilor şi proceselor în companii – 19%, Schimbări în politicile 
companiei cu privire la relaţionarea cu clienţii –14%, cu personalul – 14 % şi schimbările la 
nivelul produsului (calitate, structura mixului de produs, produse noi) – 11%.  

 
Tăierea costurilor şi controlul limitelor costurilor  
 
Luăm aici în considerare toate măsurile cu privire la reducerile/tăierile în cadrul 

costurilor operaţionale existente. Politica de management a costurilor arată faptul că 
restructurarea proceselor a intrat în altă fază: reducerea costurilor, la modul general, este 
menţionată de doar 42% dintre respondeţi; 58% dintre manageri fac referire la tăierea 
costurilor  în termeni foarte precişi, indicând elementul avut în vedere în timpul procesului de 
reducere realizat de companie. Este important de precizat faptul că o pătrime dintre cei care au 
menţionat tăierea costurilor ca fiind o măsură eficientă au considerat eficiente reducerile 
cheltuielilor administrative sau fără legătură cu cheltuielile afacerii propriu-zise.  Reducerile 
care afectează resursele umane reprezintă 16% dintre răspunsuri (10% concedieri şi 6% 
scăderi de salarii).  

 

 
Figura 3. Strategii de tăiere a costurilor 

 
Controlul limitelor costurilor reflectă măsurile proactive luate în considerare de 

companii pentru a rămâne în limitele cheltuielilor şi bugetelor existente. Politica reflectă doar 
5% din totalul măsurilor identificate, dar respondenţii, cu pondere de 100%, au exprimat în 
acelaşi stil măsura: revizia cheltuielilor şi criterii exigente pentru aprobarea acestora. La 
categoria Altele nu fost încadrat niciun răspuns.  
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Figura 4. Controlul limitelor costurilor 
 
Remodelarea strategiei companiei, a operaţiunilor, a structurii  
 
A doua grupă, ca importanţă, 19%, reflectă procesul activ de adaptare al companiilor la 

noul context, dincolo de reducerile de orice fel. Presiunea pentru a creşte piaţa în contextul 
actual de criză  este surprinsă de măsurile ce indică orientarea către alte pieţe, interne sau 
externe – 43%, dintre care 26% dintre respondenţi au indicat parteneriatele comerciale cu 
companii internaţionale de top, ca încercare de a obţine o nouă poziţie pe pieţele globale, şi 
17% au indicat extinderea către noi pieţe. În cadrul procesului de restructurare, companiile fac 
schimbări radicale, dincolo de reducerile pasive sau măsurile de tăiere a costurilor: 17% dintre 
respondenţii acestui grup au indicat drept măsură eficientă remodelarea întregii organizaţii. 
Categoria „Altele”, cu 17%, prezentată în Anexa 3, regrupează răspunsurile cu o frecvenţă 
redusă, dar asemănătoare celor din grup.  

 

 
Figura 5. Remodelarea strategiei companiei, a operaţiunilor, a structurii 
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Schimbări în operaţiuni – relaţiile cu clienţii  
 
Politica reprezintă 14% din măsurile identificate de manageri. În amănunt, renogocierea 

termenelor creditelor (întârzieri ale plăţilor, discounturi, limite de credit) reprezintă principală 
măsură eficientă. Acţiunile menţionate, pentru a creşte numărul clienţilor, reflectă o abordare 
proactivă.  

 
Figura 6. Schimbări în operaţiuni – relaţiile cu clienţii 

 
Schimbări în operaţiuni-personal 
 
Am identificat Schimbări în operaţiuni-personal ca fiind un grup puternic. Categoria 

„Altele” reprezintă doar 7% din măsurile indicate de manageri, faţă de 93% măsuri specifice 
numite de respondenţi. 

Principală acţiune indicată de manageri ca fiind eficientă în a face faţă crizei a fost 
relocarea personalului din zonele administrative în zone mai productive şi trainingul în cadrul 
companiei – 20%. Sunt de remarcat unele măsuri menţionate în termeni mai puţini specifici în 
chestionarul din aprilie precum: restructurarea bazată pe performanţă, înlocuirea expaţiilor cu 
manageri locali, reducerea poziţiilor manageriale şi realocarea volumului de muncă 
managerilor rămaşi. 
 

 
 

Figura 7. Schimbări în operaţiuni 
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Schimbări în operaţiuni – structură, portofoliu, calitatea producţiei  
 
Această măsură a fost uşor de încadrat, deoarece 62% dintre respondenţi au menţionat 

explicit schimbarea în produsele existente pentru a fi mai adaptate la noile condiţii şi lansarea 
de noi produse ca fiind măsuri eficiente. Categoria „Altele” reprezintă un procentaj important.  

 

 
Figura 8. Schimbări în operaţiuni – structură, portofoliu, calitatea producţiei 

 
Schimbări în operaţiuni – relaţia cu furnizorii  
 
100% dintre respondenţii la chestionar cu menţionat că renegocierea contractelor cu 

furnizorii a avut scopul contracarării a efectelor crizei.  
 

 
 

Figura 9. Schimbări în operaţiuni – relaţia cu furnizorii 
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a gestiona mai bine numerarul.  
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Figura 10. Schimbări în managementul numerarului 
 

Concluzii 
 
Managerii chestionaţi au identificat un set de măsuri eficiente pentru a face faţă crizei, la 

nivel de companie, măsuri pe care le-am grupat în politici aplicate la nivel corporate şi le-am 
luat în considerare pentru toate companiile. Cele două chestionare administrate în aprilie 2009 şi 
ianuarie 2010 ne permit să remarcăm schimbările din politicile şi măsurile corporate de-a lungul 
evoluţiei crizei economice în România. Rezultatul chestionarului din aprilie evidenţiază faptul 
că setul de măsuri eficiente menţionate de managerii chestionaţi a fost o reacţie rapidă la 
deteriorarea brutală a contextului economic. Măsurile indicate de manageri ca fiind eficiente, în 
ianuarie, sunt mult mai explicite, mai clar orientate şi au o ţintă mai clară. De exemplu, la nivel 
de companie, cele mai eficiente măsuri evidenţiază o preocupare pentru restructurarea 
proceselor interne şi a produselor. Măsurile identificate de manageri sunt mult mai orientate 
către procese, în vederea obţinerii unui impact financiar pozitiv şi a unei poziţionări mai bune pe 
piaţă. Iau în considerare scăderile doar ca efect indirect. Sunt implementate pentru a da un 
răspuns competitiv, adaptat la noua fază economic a crizei din România.  
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Anexa 1 

Structura programului EMBA pe industrii 

 
 

Anexa 2 
 

Întrebarea 1 în chestionarul din aprilie 2009: Care sunt cele mai eficiente trei 
măsuri luate la nivelul companiei dumneavoastră în vederea contracarării crizei? 
 
Categoria – „Altele” 
  Creşterea eforturilor de a vinde, creşterea calităţii serviciilor           
Creşterea eforturilor de a vinde, atenţie acordată managementului resurselor umane, un nou 
tip de leadership 
Conservarea banilor în numerar, elaborarea de bugete alternative 
Concedieri personal, revizuirea planului de investiţii, o mai bună colectare (a debitelor) 
Comunicare- mesaj clar din partea CEO cu privire la nevoia de a modifica modul de a face 
afaceri, dezvoltarea de noi strategii “Dezvolta o cultură a îmbunătăţirii continue“ 
Conservarea banilor în numerar, încurajarea ideilor noi, eforturi pentru dezvoltarea 
spiritului de echipă 
Motivarea personalului, revizuirea planului de investiţii, o mai bună colectare a debitelor 
Redistribuirea persoanelor care dau randament de la producţie spre vânzări şi marketing, 
indentificarea de noi surse financiare, dezvoltarea afacerii pe un segment de nişă, atenţie la 
contractele şi conturile mari ale concurenţei ce nu au fost înnoite 
  Reducerea timpului de aprovizionare cu 20% faţă de 2008                                  
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    Anexa 3 
 

Întrebare în chestionarul din ianuarie 2010: Care sunt cele mai eficiente trei 
măsuri luate la nivelul companiei dumneavoastră, pentru a face faţă crizei? 
 
Categoria – „Altele” 
 

Remodelarea strategiei companiei, a operaţiunilor, a structurii 
 

Altele        
Beneficierea de pe urma oportunităţilor oferite de criză – competitorii în 
situaţii critice  1
Introducerea sistemelor de control automat şi redistribuirea volumului de muncă 1
Muncă făcută în trecut sub contractori e acum făcută „în casă” 1
Creşterea eficienţei(pachete, livrări, servicii speciale adaptate nevoilor clienţilor) 1

 
Schimbări în operaţiuni – relaţiile cu clienţii 
Altele        
Retenţia şi selecţia clienţilor cu posibilităţi de plată   1
Vânzări online      1

 
Schimbări în operaţiuni – personal 
Altele       
Muncă peste 
program     1

 
Schimbări în operaţiuni – structură, portofoliu, calitatea producţiei  
Altele       
Înlocuirea materiei prime cu una mai 
ieftină    1
Păstrarea bugetului dar creşterea obiectivelor   1
Intensificarea managementului supply chain, reducerea stocurilor 
standard etc. 1
Normarea producţiei – reguli şi proceduri de aplicat în toate filialele  1
Reducerea consumului    1
 
 
Schimbări în managementul numerarului 
Altele          
Renegocieri cu furnizorii pentru obţinerea de termene de plată mai lungi, utilizând 
compensări pentru produse şi servicii – trocul) 1
Politica de concentrare a lichidităţilor globale  
Evitarea împrumuturile la sursele locale    1
Luarea în considerare a cursului 
valutar şi asigurarea împotriva 
volatilităţii interesului/cererii        1
Renegocierea majorităţii contractelor OPEX, cu scopul de a le modifica în moneda 
locală   1
Forţarea încasărilor plăţilor întârziate– inclusiv o încetare temporară a cooperării cu 
un client  1
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Rezumat. Această lucrare oferă un suport teoretic privind tehnicile de capital 
budgeting şi estimarea costului capitalului şi o sinteză bibliografică asupra practicilor de 
estimare a costului capitalului în marile corporaţii europene comparativ cu companii din 
Asia-Pacific şi America. Studiile anterioare au arătat că cel mai frecvent utilizat model în 
estimarea costului capitalului propriu este MEAF-ul cu diferenţe majore în privinţa alegerii 
variabilelor. Amplele divergenţe în estimare au un impact major asupra procesului de 
fundamentare a deciziei de investiţie şi asupra tehnicilor de capital budgeting.  
 

Cuvinte-cheie: costul capitalului propriu; capital budgeting; CMP; rată de actualizare; 
metode bazate pe actualizarea cash flow-urilor. 

 
Coduri JEL: G31, G32. 
Coduri REL: 11D, 11E. 
 
 
1. Introducere  
 
Proiectele de investiţii implică de regulă cheltuieli anuale enorme, justificând 

preocuparea teoriei şi practicii financiare de a dezvolta proceduri cât mai adecvate de 
fundamentare a deciziilor de investiţie şi finanţare.  

Decizia de investiţie a devenit extreme de complexă datorită presiunii factorilor externi 
precum circumstanţele curente ale pieţei sau evoluţiile viitoare imprevizibile. Procesul de 
capital budgeting conduce la construirea şi gestiunea portofoliului de active al companiei şi 
este extrem de important datorită impactului pe care investiţiile de capital le au asupra 
performanţei companiei. Este de asemenea esenţială evaluarea mărimii, timing-ului şi riscului 
seriilor de cash flow-uri viitoare.  

Managerul financiar trebuie să decidă dacă o anumită investiţie merită efectuată şi 
trebuie să deţină argumente în alegerea dintre două sau mai multe alternative. Pentru a aplica 
tehnicile de evaluare bazate pe actualizare (VAN, RIR şi durata de recuperare actualizată) 
managerul financiar trebuie să estimeze rata de actualizare. Studiile recente reflectă utilizarea 
costului mediu ponderat al capitalului (CMP) în actualizarea cash flow-urilor după ajustarea 
acestuia cu economiile fiscale. Totuşi CMP ar trebui de asemenea ajustat la risc pentru a 
reflecta disparităţile existente între diverse divizii ale companiilor. Mergând mai departe, 
constatăm că practicienii întâmpină dificultăţi în alegerea ratei fără risc şi în estimarea 
coeficientului beta şi a premiului de risc al pieţei.      
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În această lucrare prezentăm pe scurt fundamentele teoretice privind tehnicile de 
capital budgeting şi estimarea costului capitalului şi o sinteză bibliografică asupra bunelor 
practici aplicate de către companiile din SUA, Europa şi Asia-Pacific. 

 
2. Fundamente teoretice privind tehnicile de capital budgeting şi estimarea  

costului capitalului 
 
Capital budgeting reprezintă o activitate complexă, care implică parcurgerea mai 

multor etape: planificarea strategică, identificarea oportunităţilor de investiţie neexploatate, 
propunerea şi elaborarea de proiecte, procesul de evaluare a proiectelor, decizia de selecţie, 
implementarea proiectului şi monitorizarea acestuia.  

Proiectele propuse se supun unui proces de evaluare numit de asemenea analiză 
cantitativă, evaluare economică şi financiară sau analiza proiectelor. În cadrul acestei analize 
se vor proiecta cash flow-urile viitore, se va estima riscul asociat acestora, se vor dezvolta 
scenarii alternative privind cash flow-urile, se vor efectua simulări şi se va calcula valoarea 
actualizată netă potrivit fiecărui scenariu. Obiectivul este de a estima valoarea pe care 
proiectul analizat ar putea-o adăuga societăţii.       

Metodele de evaluare a proiectelor se divid în două categorii: 
a). metode simple sau tradiţionale precum rata de rentabilitate contabilă, rata de 

rentabilitate a investiţiei sau durata de recuperare a investiţiei, 
b). metode bazate pe actualizare precum valoarea actualizată netă, rata internă de 

rentabilitate, indice de profitabilitate, criteriile VAN şi RIR integrate, anuităţile echivalente, 
durata de recuperare actualizată.  

Metodele DCF sunt mai complexe datorită rigorii care se impune în alegerea ratei de 
actualizare. Majoritatea corporaţiilor utilizează CMP-ul pentru a actualiza cash flow-urile 
viitoare. Dacă un proiect de investiţii nu generează o rată de rentabilitate superioară costului 
capitalului, acesta va diminua valoarea companiei. În estimarea costului capitalului managerul 
financiar trebuie să ţină seama de următoarele aspecte: costul datoriei şi capitalului propriu 
trebuie sa reflecte condiţiile curente de piaţă; costul datoriei se va ajusta potrivit economiilor 
fiscale generate de dobânzi; ponderile componentelor sunt ponderi de piaţă.     

Potrivit teoriei lui Miller şi Modigliani, costul de oportunitate al capitalului este 
calculat ca rata de rentabilitate aşteptată a portofoliului de titluri al firmei: 

EDV,
V
Er

V
DrWACCr ed +=×+×==       (1) 

 
Pentru a integra efectele fiscale datorate deductibilităţii dobânzii, teoria financiară 

sugerează următoarea relaţie: 

V
Er

V
D)T1(rWACC ecd ×+×−×=        (2) 

unde: Tc  reprezintă cota de impunere a profitului. Avantajele fiscale ale finanţării prin 
îndatorare sunt reflectate de o rată de actualizare mai mică.  

 
Relaţia CMP este valabilă atâta timp cât proiectul este finanţat cu aceleaşi proporţii de 

capital propriu şi datorii ca şi întreaga companie. În caz contrar elementele CMP vor suferi 
modificări. Myers et al. (2005) descriu procedura de ajustare a CMP la schimbarea condiţiilor 
de risc.  
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Sursa: Brealey R., Myers S., Principles of Corporate Finance 

Figura 1. Ajustarea CMP la gradul de îndatorare 
 

Dacă gradul de îndatorare creşte, costul capitalului propriu va creşte de asemenea 
datorită riscului financiar suplimentar, în timp ce CMP se va diminua datorită economiilor 
fiscale generate de plata dobânzilor. Dacă am ignora fiscalitatea CMP s-ar menţine constant şi 
egal cu costul de oportunitate indiferent de evoluţia gradului de îndatorare. În condiţii de 
fiscalitate, dacă gradul de îndatorare se modifică investitorul va urma trei paşi în recalcularea 
CMP (Myers et al. 2005): 

Pasul 1. Calcularea costului de oportunitate al capitalului potrivit relaţiei de mai jos:  

Cost de oportunitate = r = 
V
Er

V
Dr ed ×+×       (3) 

Această relaţie reprezintă prima axiomă elaborată de Miller şi Modigliani. Dacă 
ignorăm fiscalitate CMP este egal cu costul de oportunitate al capitalului şi este independent 
de levierul financiar.   

Pasul 2. Estimarea costului datoriei rd la noua rată de îndatorare şi calculul costului 
capitalului propriu: 

E
D)rr(rr de ×−+=          (4) 

Această relaţie reprezintă axioma II elaborată de Miller şi Modigliani. 
Pasul 3. Recalcularea CMP la noile proporţii de finanţare: 

V
Er

V
D)T1(rWACC 1

e
1

cd ×+−=        (5) 

Următoarea problemă majoră o reprezintă estimarea costului capitalului propriu. Cel 
mai frecvent utilizat model este Modelul de Echilibru al Activelor Financiare (MEAF-ul). 
Potrivit acestui model rentabilitatea aşteptată de acţionari este influenţată de trei componente: 
rata activului fără risc, coeficientul beta al acţiunii şi premiul de risc al pieţei: 
 

]R)R(E[R)R(Ek fMstockfstocke −×β+==        (6) 
 

De obicei rata fără risc este reprezentată în practică de randamentul bonurilor de tezaur 
cu scadenţa la trei luni sau de randamentul obligaţiunilor de tezaur. Beta măsoară riscul 

Costul datoriilor (rd) 

CMP 

Costul de oportunitate (r)

Costul capitalului propriu (re) 

Rata levierului (D/E) 

Rate de 
rentabilitatee 

0 
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acţiunii societăţii relativ la indicele bursier şi se calculează pe date istorice utilizând modelul 
de piaţă:  

t,Mstockstockt,stock RR ×β+α=           (7) 
 
Premiul de risc al pieţei măsoară rentabilitatea în exces aşteptată de investitori a 

portofoliului de piaţă faţă de rata activului fără risc. Această componentă este cel mai dificil 
de estimate deoarece se calculează utilizând rentabilităţi trecute deşi ar trebui să reflecte 
anticipaţiile investitorilor privind premiul de risc.    

 
3. Sinteză bibliografică privind cele mai bune practici de capital budgeting  
şi estimare a costului mediu ponderat al capitalului 

 
Block (1997) a arătat că cea mai frecvent utilizată metodă de evaluare a proiectelor în 

rândul companiilor mici este durata de recuperare a investiţiei. Potrivit lui Graham şi Harvey 
(2001) chiar şi marile companii americane calculează durata de recuperare a investiţiei, deşi 
decizia de investiţie se bazează pe valoarea actualizată netă şi rata internă de rentabilitate. 
75% din managerii financiari utilizează întotdeauna VAN, iar 76%  calculează rata internă de 
rentabilitate. 73% dintre aceste companii (din SUA şi Canada) estimează costul capitalului 
propriu cu ajutorul MEAF-ului.  

 Zona Asia-Pacific a făcut obiectul unui număr mai redus de studii. Kester et al. (1999) 
au utilizat informaţii de le 226 societăţi din Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaesia,  
Philippines şi Singapore arătând că durata de recuperare este o metodă frecvent utilizată în 
selecţia proiectelor. 95% dintre ţările asiatice calculează atât durata de recuperare cât şi VAN 
în evaluarea proiectelor. 

Brounen et al. (2004) au elaborat un amplu studiu în patru ţări europene (Anglia, 
Franţa, Germania şi Olanda) constatând că durata de recuperare este o metodă mai populară 
decât VAN şi RIR. Doar 34%-56% dintre companii utilizează MEAF-ul în estimarea costului 
capitalului propriu, în timp ce între 29% şi 53% dintre companiile europene utilizează 
opţiunile reale în evaluarea proiectelor. Studii recente privind practicile de evaluare aplicate în 
Anglia au arătat că aproape 97% dintre corporaţii îşi fundamentează decizia de investiţie pe 
metodele VAN şi RIR, jumătate dintre acestea utilizând MEAF-ul în estimarea costului 
capitalului propriu. Potrivit studiului efectuat de McLaney et al. (2004), 53% dintre firmele 
engleze calculează CMP-ul ca rată de actualizare însă doar 67% îl ajustează ţinând cont de 
economiile fiscale generate de îndatorare.  

Bruner et al. (1998) oferă o sinteză a celor mai bune practice în estimarea CMP astfel:  
- calcularea proporţiilor diferitelor surse de capital se va efectua la valoarea de piaţă a 

capitalului propriu şi datoriilor; 
- majoritatea companiilor analizate se bazează pe sursele publicate privind mărimea 

coeficientului beta, preferând calculul acestuia pe baza unor serii lungi de rentabilităţi;  
- majoritatea companiilor aproximează rata activului fără risc cu randamentul 

obligaţiunilor de tezaur americane cu maturitate de cel puţin 10 ani;  
- calculul primei de risc a pieţei ridică dileme în rândul practicienilor variind de la 

6% la 12% printre respondenţi.        
Autorii şi-au fundamentat studiul pe un eşantion format din 27 de companii americane 

apreciate urmărind să identifice ambiguităţile în aplicarea modelelor de estimare a costului 
capitalului propriu şi să ofere companiilor interesate anumite repere în estimarea CMP.   

Hermes et al. (2005) compară aplicarea tehnicilor de capital budgeting în companiile 
olandeze comparativ cu cele din China utilizând un eşantion format din 250 de companii 
olandeze şi 300 de companii chinezeşti pentru a relaţiona practicile de capital budgeting cu 
gradul de dezvoltare economică. Autorii oferă câteva argumente în sprijinul acestei potenţiale 
relaţii. Odată cu dezvoltarea pieţelor financiare metodele bazate pe actualizare au devenit mai 
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necesare şi mai uşor de aplicat. Această afirmaţie este totodată corelată cu dezvoltarea 
tehnologiei informaţionale care permite utilizarea unor tehnici sofisticate la costuri reduse. 
Totodată, pregătirea managerilor financiari s-a îmbunătăţit în timp, astfel încât aceştia sunt 
capabili să asimileze tehnici mai complexe. Concluzia studiului este că metoda VAN este mai 
frecvent utilizată de către managerii olandezi decât de către cei chinezi, aceştia din urmă 
estimând costul capitalului mai rar decât colegii lor europeni. Totuşi modalitatea de calcul a 
ratei interne de rentabilitate şi utilizarea MEAF-ului nu diferă semnificativ între cele două ţări. 

 
4. Concluzii 
 
Studiile recente arată că utilizarea unor metode mai complexe de evaluare bazate pe 

actualizare a devenit o necesitate datorită dezvoltării pieţelor financiare şi importanţei 
crescânde acordate maximizării averii acţionarilor. 

În practică, cel mai utilizat model de estimare a costului capitalului propriu este 
MEAF-ul. Rata de actualizare a cash flow-urilor este reprezentată de costul mediu ponderat al 
capitalului utilizat în finanţarea proiectului. Acesta este ajustat la risc de un număr restrâns de 
corporaţii, majoritatea considerându-l constant pe durata de viaţă a proiectului.  

Există o serie ambiguităţi în teoria financiară a căror soluţionare practică este lăsată  la 
latitudinea managerilor financiari. Una dintre acestea o reprezintă alegerea variabilelor 
modelului MEAF, acestea putând afecta dramatic rezultatul şi decizia finală. O altă problemă 
este aceea a ajustării CMP la risc fiind extrem de importantă identificarea costului capitalului 
în diferitele divizii ale companiei sau ajustarea acestuia în funcţie de natura internă sau 
internaţională a investiţiei.   

Toate lucrările analizate vizează reflectarea celor mai bune practici în procesul de 
capital budgeting cu scopul de a sprijini companiile implicate în elaborarea unui set de reguli 
menit să ofere o mai mare acurateţe procedurii de estimare. În condiţiile în care utilizarea unor 
rate de actualizare ajustate la risc este împiedicată de lipsa unor portofolii de piaţă de referinţă 
adecvate, se impune identificarea şi dezvoltarea unor instrumente suplimentare de măsurare a 
riscului relativ. Numeroase studii subliniază varietatea practicilor de estimare a primei de risc 
a pieţei sugerând necesitatea extinderii cercetării teoretice în privinţa acestui aspect. 
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Rezumat. Identificarea unor modele matematice şi statistice care să asigure o 

evaluare teoretică cât mai apropiată de datele empirice a reprezentat şi reprezintă o 
preocupare importantă a teoreticienilor şi practicienilor din domeniul financiar. În decursul 
timpului au fost elaborate modele care să prevadă evoluţia pieţelor, dar să poată şi explica 
evoluţiile anterioare. 

Prezentul articol se axează pe prezentarea regresiilor îmbinate (engl. spline) ca soluţii 
simple de explicare a valorilor istorice, dar şi de previziune a celor viitoare. Regresiile 
îmbinate sunt relativ uşor de construit şi administrat comparativ cu modelele complexe 
dezvoltate şi oferă rezultate de interpretare şi prognoză superioare regresiilor simple. 

 
Cuvinte-cheie: rentabilitate valori mobiliare; regresie spline; model de piaţă; 

subregiuni; abatere standard a erorilor. 
 
Cod JEL: G120. 
Cod REL: 11B. 
 
 
1. Introducere 
 
Evaluarea şi previziunea corectă a evoluţiei pieţelor de capital şi a preţurilor activelor 

financiare este o temă larg dezbătută şi cercetată. Criza financiară care afectează economia 
mondială începând din anul 2008 a reaşezat problematica evaluării activelor printre 
principalele preocupări ale economiştilor din lumea întreagă.  

În acest context regresiile îmbinate (în engleză: spline) sunt foarte utile, fiind modele 
relativ uşor de creat şi aplicat, oferind rezultate foarte bune în aproximarea datelor. Avantajul 
acestor regresii este reprezentat de divizarea populaţiei statistice în grupe omogene, cercetate 
prin intermediul unei funcţii continue. Un alt avantaj al regresiilor îmbinate este capacitatea de 
a prezenta evoluţia anterioară a pieţelor, ajutând la înţelegerea mai bună a modului de 
funcţionare a pieţei şi de manifestare a investitorilor. 

Articolul are în continuare următoarea dezvoltare: capitolul 2 prezintă regresia 
îmbinată din punct de vedere teoretic şi este completat de capitolul 3 care oferă câteva aspecte 
forte şi aspecte sensibile ale regresiilor îmbinate, iar capitolul 4 prezintă utilizarea regresiilor 
îmbinate în studii internaţionale. Capitolul 5 prezintă datele utilizare în studierea regresiei, 
capitolul 6 prezintă modelul creat şi testat în cadrul studiului, iar capitolul 7 evidenţiază 
rezultatele aplicării modelului. Studiul se termină cu capitolul 8 care prezintă concluziile şi 
direcţiile viitoare de cercetare. 
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2. Regresie îmbinată (spline) – descriere teoretică 
  
Evaluarea şi predicţia asupra evoluţiilor pieţelor financiare şi a preţurilor activelor 

financiare a devenit o preocupare primordială a lumii ştiinţifice financiare, fiind în egală 
măsură un subiect de interes şi pentru practicieni. De-a lungul timpului au fost dezvoltate 
modele matematice şi statistice tot mai complexe cu scopul de a evalua corect evoluţia trecută 
a preţurilor şi a determina un model de evoluţie predictivă viitoare cât mai apropiat de 
realitatea economică. 

Modelele dezvoltate au ca punct de plecare legătura dintre variabila determinată – 
preţul activelor financiare, evoluţia pieţei etc. şi variabila sau variabilele independente care 
influenţează evoluţia. Au fost create regresii simple, care ţin cont de una sau mai multe 
variabile endogene sistemului, cu relaţii mai simple sau mai complexe de determinare, 
plecând de la regresii liniare simple, logaritmice, exponenţiale şi până la regresii complexe cu 
multe variabile independente a căror modificare influenţează evoluţia variabilei dependente. 

Criza economică mondială impune însă ajustarea tuturor modelelor create la noii 
parametri de evoluţie a pieţei. În opinia noastră nu se mai poate merge pe regresii calibrate pe 
date istorice şi ajustate la datele actuale. Motivul acestei imposibilităţi este determinat tocmai 
de criza financiară, care a modificat sensurile de evoluţie a preţurilor activelor ca urmare a 
reacţiilor comportamentale ale investitorilor în tranzacţionarea activelor, astfel că orice 
regresie care utilizează date istorice este sortită eşecului în evaluarea tendinţelor actuale.  

În literatura de specialitate au apărut studii care reevaluează modul de gândire anterior 
şi care pun sub semnul întrebării decizii care, în economia în plină ascensiune anterioară 
crizei, erau considerate corecte. Au fost reevaluate tendinţele, dar şi înclinaţiile spre consum, 
economisire, investire, de asemenea, şi parametrii regresiilor anterioare – parametrii stabiliţi 
pe baza datelor istorice ca rate marginale sau coeficienţi de determinare. 

Printre modelele de regresie utilizate în evaluarea evoluţiei preţurilor activelor 
financiare, foarte utilă în descrierea evoluţiilor cu trenduri contrare pe intervale de timp 
succesive este regresia de tip „spline” - îmbinată. Regresia îmbinată permite crearea unei 
ecuaţii generale de evoluţie, cu unul sau mai mulţi factori de influenţă, cu forme de 
determinare mai simple sau mai complexe. Caracteristica principală a acestui tip de regresie 
constă în divizarea populaţiei studiate în grupe cu caracteristici omogene, menţinând însă 
forma unitară a funcţiei de regresie. 

Regresia îmbinată identifică intervale de evoluţie omogene pentru variabilele 
independente şi determină pante de regresie specifice fiecărui interval. Se determină astfel 
valori calculate ale variabilei dependente mult mai apropiate de valorile reale observate 
empiric. 

Regresia îmbinată are următoarea formă: ∑
=

×=
n

1i
ii (x)Faŷ  

unde ia este o constantă diferită specifică fiecărui interval, iar (x)Fi  este o funcţie de forma:  

⎩
⎨
⎧

<
>

==
iii

iii
iii c  bdacă    ,c

c  bdacă    ,b
)c,max(bF  

de obicei ib este o constantă, iar ic o funcţie care reflectă relaţia dintre variabila independentă 
şi cea dependentă – exemplu: relaţie liniară, o progresie, un logaritm etc. 
 De asemenea, funcţia iF poate cuprinde o singură variabilă independentă sau mai 
multe. 1=iF  doar într-un singur caz – atunci când ia  reprezintă termenul liber (engl. 
intercept). 
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Dacă considerăm o relaţie liniară cu o singură variabilă independentă, atunci funcţia 
(x)Fi  poate avea una din următoarele forme: )d - x  max(0, ii  sau )x - d  max(0, ii , unde ix  

este variabila independentă, iar id este constanta specifică fiecărui interval. În acest caz: 

∑∑
==

=×=
n

1i
iii

n

1i
ii )d - x  max(0,a(x)Faŷ  

 Considerând că 1  (x)Fi =  pentru termenul liber, rezultă: 

∑
=

×+=
n

i
iii )d - x  max(0,aay

2
1ˆ  

Intervalele de regresie vor fi determinate de valorile pentru care 
)d - x  max(0,  (x)F iii =  devine nulă ( 0  (x)Fi = ). Deşi la prima vedere determinarea intervalelor 

poate părea simplă, de fapt reprezintă una dintre provocările acestui tip de funcţie, alături de 
problema determinării celei mai adecvate forme ale funcţiei iF .  

Împărţirea în intervale este limitată doar de numărul de intervale dorit de utilizator şi 
de relevanţa fiecărui interval – împărţirea în prea multe intervale face ca fiecare interval să 
devină nerelevant. Ca procedeu de lucru, cea mai simplă abordare este o împărţire recurentă în 
intervale; fiecare interval, odată stabilit, se reîmparte în intervale, până când subintervalele 
astfel determinate devin irelevante ca informaţie. 

Un avantaj substanțial oferit de regresia îmbinată (spline) este posibilitatea de a crea o 
funcţie (x)Fi  continuă pe întreg intervalul cercetat; funcţie compusă din mai multe segmente, 
fiecare cu propria pantă de regresie. Un mod de realizare al unei funcţii continue este 
moştenirea caracteristicilor intervalelor superioare pe toate subdiviziunile (Friedman, 1991). 

 
3. Regresie îmbinată (spline) – aspecte pozitive şi negative 

  
 Este evident că nicio regresie nu poate constitui formula magică care să ofere soluţii 
tuturor situaţiilor şi tuturor aşteptărilor utilizatorilor. Regresia îmbinată oferă o mai mare 
flexibilitate în tratarea problemelor economice, în special a celor în care se manifestă 
schimbarea direcţiei de evoluţie sau a influenţei variabilei independente asupra variabilei 
dependente – panta ecuaţiei de regresie. 
 Aspectele pro şi contra, prezentate în continuare, au caracter general şi nu sunt 
exhaustive. În funcţie de problema cercetată şi de rezultatele urmărite de utilizator, pot exista 
alte argumente pro şi contra sau unele argumente nu sunt aplicabile. 
 Argumentul care recomandă utilizarea regresiei îmbinate este flexiblitatea acesteia în 
prezentarea evoluţiei fenomenului pe intervale cu evoluţii diferite. Se poate astfel obţine nu 
doar o mai bună determinare a valorilor variabilei dependente, dar se poate, de asemenea, 
observa modul în care variabilele independente au evoluat în timp şi felul în care această 
evoluţie a influenţat variabila dependentă. 
 Comparativ cu regresia liniară simplă, regresia îmbinată oferă mai multe informaţii 
privind evoluţia în timp a variabilelor independente, modificarea pantei de regresie între 
diversele intervale reprezintă influenţa variabilelor independente asupra variabilei dependente, 
se adaptează mai bine evoluţiei datelor culese empiric. 
 Dacă considerăm că jjj y - y ε=ˆ , atunci regresia îmbinată oferă o mai bună 
aproximare a valorilor calculate, o valoarea mai mică a abaterii standard a erorilor obţinute 
pentru întreaga populaţie şi pentru fiecare interval în parte. 

Pentru fiecare înregistrare observată empiric (notăm i
jy - variabila dependentă jy  

aparţinând intervalului i), eroarea standard rezultată este:  
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 Pentru un interval ki =  determinat, funcţia )d - x  max(0,a  (x)F kkki = , restul ecuaţiilor 
de forma )d - x  max(0, kk  unde ki ≠ sunt egale cu zero: kipentru  0,  )d - x  max(0, kk ≠=  
 Astfel, pentru o valoare empiric observată ki

jy =  - valoare empiric observată jy din 
cadrul intervalului k, avem: 

k
jkkk
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k
j  )d - x  max(0,aayy -y ε=×+−= ][ˆ 1  

Variaţia erorilor constatate este mai mică în cazul regresiei îmbinate decât în cazul 
unei regresii liniare simple. Regresiile îmbinate pot oferi rezultate comparative cu regresii ce 
utilizează ecuaţii complexe, fiind însă mai uşor de aplicat şi mai simplu de interpretat. 

La fel ca orice altă funcţie de regresie, variabilele independente, precum şi ecuaţia de 
regresie utilizată rămân la aprecierea utilizatorului.  

Pentru utilizarea facilă a regresiilor îmbinate au fost dezvoltate o serie de software care 
pot determina variabilele independente importante şi pot elimina variabile independente cu 
influenţă redusă sau fără influenţă asupra evoluţiei variabilei dependente. Însă eliminarea unor 
variabile independente este lăsată la îndemâna utilizatorului, care poate menţine sau confirma 
excluderea din ecuaţii a variabilelor nesemnificative. 

O restricţie a programelor care utilizează regresii îmbinate este reprezentată de 
numărul limitat de recurenţe realizare pentru determinarea intervalelor. Deşi decizia privind 
numărul de intervale este tot la îndemâna utilizatorului, există totuşi un prag maximal ce nu 
poate fi depăşit. Pentru un volum de date normal însă încadrarea în aceste limite nu este o 
problemă, dar, în cazul volumelor considerabile de date cu multe variabile independente, cu 
schimbări frecvente ale parametrilor şi ale tendinţei de evoluţie, crearea unui model foarte 
precis de regresie îmbinată poate deveni imposibilă.  

Avantajul major al programelor software dezvoltate este posibilitatea de a realiza 
regresii îmbinate pe un număr relativ mare de date într-un timp redus, procedura de realizare a 
regresiei fiind o repetare a aceloraşi paşi. Ca exemplu, un volum de câteva sute de mii de 
observaţii (105 observaţii), utilizând o singură variabilă independentă şi circa 100 de intervale, 
poate fi prelucrat pe un calculator personal obişnuit într-un timp de aproximativ un minut. 
Bineînţeles, în funcţie de numărul variabilelor independente, de volumul observaţiilor şi al 
intervalelor utilizate (determinate de omogenitatea datelor şi de precizia rezultatelor 
aşteptate), timpul de procesare a datelor creşte exponenţial. Astfel de soluţii software sunt 
uşor de dezvoltat pentru o persoană cu abilităţi medii de programare, pe internet sunt 
disponibile aplicaţii, dar versiunile cu putere mare de calcul şi precizie mai mare sunt produse 
licenţiate de producătorii de software. 

 
4. Regresie îmbinată (spline) în literatura de specialitate naţională  

şi internaţională 
 

Problematica studiată preocupă domenii de cercetare multiple: matematica – funcţii de 
predicţie multivariate, statistica – regresie multiplă nonparametrică, ingineria şi dezvoltarea 
software – reţele neuronale. 

Friedman (1991) pleacă de la problematica identificării unei funcţii de predicţie pe baza 
informaţiilor observate empiric în timp pentru variabila dependentă şi realizează o funcţie care 
reduce erorile standard de estimare şi oferă o înţelegere a modului de evoluţie a variabilei 
dependente funcţie de variabilele independente. Friedman dezvoltă modelul „recursive 
partitioning regression” care presupune funcţii adaptate fiecărei subregiuni din spaţiul cercetat. 
Partiţionarea în subregiuni se realizează prin împărţirea spaţiului iniţial în două subregiuni, şi 
recursiv a fiecărei subregiuni în alte două subregiuni, proces repetat până la crearea unui număr 
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de subregiuni optim ţinând cont de un criteriu de penalizare stabilit pe baza creşterii numărului 
de subregiuni şi neomogenităţii subregiunilor. Se acordă fiecărei subregiuni propria funcţie care 
poate scoate în evidenţă influenţa regională mai puternică a anumitor variabile independente 
asupra variabilei dependente, comparativ cu funcţiile generale. 

Funcţia creată de Friedman foloseşte metoda aditivă, prin includerea într-o singură 
funcţie a tuturor funcţiilor aferente subregiunilor şi anularea funcţiilor subregionale în 
dependenţă cu valorile variabilei independente. Se poate asigura astfel caracterul de 
continuitate a funcţiei generale, inclusiv la limitele subregiunilor. În modelul creat, 
subregiunile moştenesc funcţia regiunii-părinte şi adaugă caracteristici proprii subregiunii în 
concordanţă cu influenţa variabilelor independente specifice fiecărei subregiuni, rangul 
funcţiei rezultate fiind egal cu numărul divizărilor realizate.  

Multe alte domenii ale economiei folosesc funcţiile nonparametrice pentru 
determinarea legilor proceselor economice (modelele nonparametrice se adaptează evoluţiei în 
timp a datelor şi nu stabilesc forma dependenţei apriori). Richard Blindell, Xiaohong Chen şi 
Dennis Kristensen (2007) au folosit modele nonparametrice pentru a studia legătura dintre 
cererea de bunuri şi evoluţia bugetelor gospodăriilor. Deşi modelul creat de ei este diferit de 
cel al lui Friedman, fiind adaptat propriei cercetări, totuşi se regăseşte aceeaşi linie directoare 
– minimizarea erorilor de previziune ale modelului relativ la datele empirice prin utilizarea 
unei funcţii continue pe subseturi de date rezultată din însumarea funcţiilor aferente 
subseturilor de date într-o funcţie generală şi evidenţierea caracteristicilor proprii subseturilor.  

Priya Ranjan şi Justin L. Tobias (2007) folosesc modelul Tobit (propus de James 
Tobin în 1958) pentru estimarea legăturilor comerciale dintre două state luând în calcul PIB-ul 
celor două state şi vecinătatea acestora. Modelul Tobit este un model întrucâtva asemănător, 
presupunând valoarea nulă a unei funcţii dacă nu este îndeplinită condiţia ca variabila 
independentă să fie inclusă într-o arie de valori.  

Robert F. Engle şi Jose Gonzalo Rangel (2008) au studiat volatilitatea pieţei financiare 
în corelaţie cu evoluţia macroeconomică a 50 de state, utilizând un model de regresie 
îmbinată-GARCH în descrierea trendului cu frecvenţă redusă de modificare a volatilităţii 
variabilei macroeconomice în timp. Cei doi autori au creat o funcţie continuă, potrivită atât 
pentru descrierea influenţei variabilelor independente asupra celei dependente, dar şi pentru 
reliefarea evoluţiei variabilei dependente în timp (evoluţia PIB şi ratei de dobândă având cea 
mai importantă influenţă, dar şi inflaţia, numărul de companii listate la bursă, mărimea pieţei 
financiare relativ la PIB). 

Utilizarea regresiilor îmbinate este larg răspândită şi în alte domenii de specialitate, 
fiind folosite în analize privind sănătatea publică, cercetări demografice etc. Dacă varietatea 
de modele create este adaptată problemelor cercetate, cu certitudine că toate modelele au 
elemente comune care aduc argumente în favoarea utilizării regresiilor îmbinate: toate 
lucrările folosesc regresiile îmbinate pentru a realiza modele care să aproximeze cât mai exact 
realitatea empirică. Toate cercetările urmăresc, de asemenea, ca regresiile create să fie uşor de 
folosit şi în egală măsură să fie flexibile, adaptate evoluţiei în timp a datelor. Multe lucrări 
includ ca un element esenţial nu doar determinarea unor regresii flexibile şi adaptate datelor, 
dar şi modalităţi de dezvoltare a acestor regresii pentru a urma datele de o manieră mai fidelă. 

 
5. Datele utilizate 

 
Datele utilizare în cercetarea prezentă sunt cotaţiile zilnice ale acţiunilor (valori de 

închidere) la Bursa de Valori Bucureşti, înregistrate în perioada 15 mai 2009 – 11 noiembrie 
2009, respectiv 128 de cotaţii zilnice. Intenţia prezentului articol este să arate utilitatea 
rezultată din folosirea regresiile îmbinate, de aceea am utilizat un număr limitat de înregistrări.  

Piaţa de capital din România are o lichiditate redusă, puţine acţiuni având cotaţii în 
toate tranzacţiile zilnice de la bursă. Vom utiliza în măsurarea rentabilităţii acţiunilor doar 
acele acţiuni care au un număr de zile de cotare cât mai apropiat de numărul de zile maxim. 
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Astfel, vom folosi cotaţiile următoarelor titluri: SIF5, SIF2, TLV, BRD, SIF3, SNP, SIF4, 
SIF1, TGN – valorile tranzacţionate pentru aceste titluri acoperind în medie 75% din volumul 
tranzacţiilor BVB. 

Pentru reprezentarea evoluţiei pieţei vom folosi valorile indicilor bursieri BET-XT 
(care reprezintă evoluţia pieţei bursiere în ansamblu prin includerea tuturor acţiunilor din 
piaţă), BET-C (care reprezintă evoluţia pieţei bursiere incluzând toate acţiunilor din piaţă, 
excepţie SIF-urile) şi BET-FI (reprezintă evoluţia pieţei SIF-urilor). 

Împărţim întregul interval studiat în şase subregiuni, de la ziua 15 a lunii X până la 
ziua 14 a lunii X+1. Această împărţire este arbitrară, fără a urmări un criteriu tip: determinarea 
numărului de intervale pe baza unor calcule statistice sau urmărirea empirică a trendurilor în 
evoluţia pieţei. Împărţirea urmează modul utilizat în articolele de specialitate, fără însă a 
utiliza o penalizare bazată pe creşterea numărului de subregiuni sau omogenitatea datelor din 
subregiune. 

 
6. Modelul regresiei îmbinate cercetate 

 
Vom testa utilizarea regresiei îmbinate plecând de la modelul de piaţă. Forma liniară 

simplă a modelului de piaţă este: iMiiii RR εβα +×+=ˆ  cu Miii RR ×+= βα . 
Regresia îmbinată utilizată va avea următoarea formă: 
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unde ij R̂ reprezintă rentabilitatea calculată în ziua i aparţinând subregiunii j (populaţia 
cercetată este împărţită în şase subregiuni), j ,βα j  sunt constante proprii subregiunilor, iar 

 ijMR reprezintă rentabilitatea pieţei de capital în ziua i din cadrul subregiunii j, MjT - ultimul 

număr (ca ordine) din intervalul j, mj T - primul număr (ca ordine) din intervalul j, j it - poziţia 
curentă. 

Eroarea va fi determinată prin compararea valorii empirice a lui j iR  cu valoarea 

calculată a rentabilităţii zilnice j iR̂ : ijijij RR ˆ−=ε .  
Pentru ambele regresii se va calcula abaterea standard a erorilor:  
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În diferite combinaţii de analiză, RM este reprezentat de BET – C, BET-FI şi BET-XT. 
Ri reprezintă rentabilitatea următoarelor acţiuni: SIF5, SIF2, TLV, BRD, SIF3, SNP, 

SIF4, SIF1, TGN 
 
Deoarece BET-C şi BET-FI sunt indicatori specifici unor pieţe componente ale Bursei 

de Valori Bucureşti, doar următoarele combinaţii sunt posibile: 
Tabelul 1 

Combinaţiile posibile privind Ri şi RM 

 

 BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV 
BET-C x      x x x 
BET-FI  x x x x x    
BET-XT x x x x x x x x x 
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7. Rezultate obţinute în urma aplicării modelului 
 

Din utilizarea regresiei liniare simple rezultă următoarele date: 
Tabelul 2 

Rezultatele aplicării regresiei liniare 
 

BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV BET-C BET-FI BET-XT
Average 0.58% 0.31% 0.40% 0.43% 0.18% 0.31% 0.24% 0.01% 0.62% 0.31% 0.33% 0.38%
StDev 2.52% 3.25% 3.61% 3.27% 2.90% 3.40% 2.77% 1.60% 2.81% 1.82% 3.16% 2.22%

βi BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV
BET-C 1.25 1.30 0.65 1.04
BET-FI 0.98 1.11 1.00 0.86 1.04
BET-XT 1.00 1.25 1.43 1.29 1.12 1.36 1.03 0.51 0.87

αi BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV
BET-C 0.20% -0.16% -0.19% 0.31%
BET-FI -0.02% 0.03% 0.10% -0.11% -0.03%
BET-XT 0.20% -0.17% -0.15% -0.07% -0.25% -0.21% -0.15% -0.19% 0.29%

σ2(εi) BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV

BET-C 0.22% 0.24% 0.07% 0.18%
BET-FI 0.39% 0.50% 0.40% 0.31% 0.43%
BET-XT 0.21% 0.33% 0.43% 0.35% 0.27% 0.38% 0.23% 0.06% 0.19%

Linear Regression

 
 

Aplicarea regresiei îmbinate pe datele utilizare are următoarele rezultate: 
 

Tabelul 3 
Rezultatele aplicării regresiei spline pentru BET-C, BET-FI şi BET-XT 

 

SubRegiune BRD SNP TGN TLV BET-C SubRegiune SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 BET-FI SubRegiune BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV BET-XT
SR1 1.27% 1.42% 0.36% 1.17% 0.89% SR1 1.17% 1.04% 1.13% 0.67% 0.87% 1.04% SR1 1.27% 1.17% 1.04% 1.13% 0.67% 0.87% 1.42% 0.36% 1.17% 1.12%
SR2 -0.29% -0.67% -0.36% -0.61% -0.44% SR2 -0.72% -0.58% -0.63% -0.31% -0.78% -0.61% SR2 -0.29% -0.72% -0.58% -0.63% -0.31% -0.78% -0.67% -0.36% -0.61% -0.49%
SR3 1.67% 0.74% 0.38% 1.26% 0.91% SR3 1.24% 1.61% 1.65% 0.76% 1.66% 1.38% SR3 1.67% 1.24% 1.61% 1.65% 0.76% 1.66% 0.74% 0.38% 1.26% 1.11%
SR4 0.29% -0.22% -0.18% 0.62% 0.03% SR4 0.52% 0.59% 0.99% 0.37% 0.29% 0.56% SR4 0.29% 0.52% 0.59% 0.99% 0.37% 0.29% -0.22% -0.18% 0.62% 0.28%
SR5 0.21% 0.36% -0.04% 0.41% 0.48% SR5 0.17% 0.23% 0.07% 0.22% 0.09% 0.15% SR5 0.21% 0.17% 0.23% 0.07% 0.22% 0.09% 0.36% -0.04% 0.41% 0.33%
SR6 0.37% -0.10% -0.10% 0.98% -0.01% SR6 -0.50% -0.54% -0.67% -0.66% -0.29% -0.53% SR6 0.37% -0.50% -0.54% -0.67% -0.66% -0.29% -0.10% -0.10% 0.98% -0.02%

SubRegiune BRD SNP TGN TLV BET-C SubRegiune SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 BET-FI SubRegiune BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV BET-XT
SR1 2.58% 2.97% 1.91% 2.81% 1.82% SR1 3.48% 3.90% 3.25% 3.08% 3.63% 3.39% SR1 2.58% 3.48% 3.90% 3.25% 3.08% 3.63% 2.97% 1.91% 2.81% 2.37%
SR2 1.62% 2.93% 1.48% 2.56% 1.68% SR2 4.04% 4.06% 3.89% 3.73% 3.90% 3.80% SR2 1.62% 4.04% 4.06% 3.89% 3.73% 3.90% 2.93% 1.48% 2.56% 2.28%
SR3 2.14% 2.52% 1.48% 3.99% 1.55% SR3 2.67% 3.18% 2.41% 2.22% 3.01% 2.53% SR3 2.14% 2.67% 3.18% 2.41% 2.22% 3.01% 2.52% 1.48% 3.99% 1.92%
SR4 3.23% 2.80% 1.94% 2.75% 2.08% SR4 2.61% 3.31% 3.56% 2.52% 3.09% 2.93% SR4 3.23% 2.61% 3.31% 3.56% 2.52% 3.09% 2.80% 1.94% 2.75% 2.39%
SR5 2.32% 2.72% 1.48% 1.93% 1.68% SR5 3.34% 3.65% 2.97% 2.71% 3.29% 3.07% SR5 2.32% 3.34% 3.65% 2.97% 2.71% 3.29% 2.72% 1.48% 1.93% 2.06%
SR6 2.75% 2.45% 1.36% 2.05% 1.87% SR6 3.01% 3.37% 3.03% 3.04% 3.26% 2.99% SR6 2.75% 3.01% 3.37% 3.03% 3.04% 3.26% 2.45% 1.36% 2.05% 2.10%

βi / BET-C BRD SNP TGN TLV βi / BET-FI SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 βi / BET-XT BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV
SR1 1.34 1.34 0.79 0.96 SR1 0.97 1.11 0.95 0.89 1.01 SR1 1.02 1.33 1.44 1.30 1.22 1.34 1.03 0.55 0.69
SR2 0.86 1.55 0.59 1.15 SR2 1.05 1.03 1.00 0.92 1.01 SR2 0.64 1.62 1.51 1.52 1.43 1.55 1.06 0.39 0.85
SR3 1.16 1.32 0.51 1.87 SR3 0.98 1.22 0.89 0.79 1.13 SR3 0.92 1.05 1.33 1.00 0.91 1.19 0.98 0.48 1.62
SR4 1.44 1.20 0.75 1.01 SR4 0.85 1.10 1.16 0.83 1.03 SR4 1.21 0.97 1.31 1.25 0.96 1.19 1.01 0.62 0.92
SR5 1.25 1.38 0.63 0.75 SR5 1.02 1.17 0.95 0.85 1.03 SR5 0.98 1.26 1.56 1.24 1.13 1.46 1.08 0.54 0.56
SR6 1.00 0.80 0.47 0.47 SR6 1.24 1.44 1.24 1.23 1.38 SR6 1.00 1.04 1.28 1.12 1.06 1.24 0.80 0.46 0.53

αi / BET-C BRD SNP TGN TLV αi / BET-FI SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 αi / BET-XT BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV
SR1 0.08% 0.22% -0.35% 0.31% SR1 0.16% -0.12% 0.14% -0.25% -0.17% SR1 0.12% -0.32% -0.57% -0.32% -0.69% -0.63% 0.26% -0.26% 0.39%
SR2 0.09% 0.01% -0.11% -0.10% SR2 -0.08% 0.05% -0.02% 0.25% -0.16% SR2 0.03% 0.07% 0.16% 0.11% 0.39% -0.02% -0.15% -0.17% -0.19%
SR3 0.61% -0.48% -0.08% -0.45% SR3 -0.11% -0.08% 0.42% -0.33% 0.10% SR3 0.65% 0.07% 0.14% 0.54% -0.25% 0.33% -0.35% -0.15% -0.54%
SR4 0.25% -0.25% -0.20% 0.59% SR4 0.05% -0.02% 0.34% -0.09% -0.28% SR4 -0.05% 0.25% 0.22% 0.64% 0.10% -0.05% -0.50% -0.36% 0.36%
SR5 -0.39% -0.30% -0.34% 0.05% SR5 0.02% 0.06% -0.06% 0.09% -0.06% SR5 -0.11% -0.24% -0.28% -0.33% -0.15% -0.39% 0.01% -0.21% 0.22%
SR6 0.39% -0.09% -0.10% 0.99% SR6 0.16% 0.23% -0.01% 0.00% 0.45% SR6 0.39% -0.49% -0.52% -0.65% -0.64% -0.27% -0.09% -0.10% 0.99%

σ2(εi) BRD SNP TGN TLV σ2(εi) SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 σ2(εi) BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV
BET-C 0.01% 0.02% 0.01% 0.04% BET-FI 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% BET-XT 0.01% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.03%

StDev

Spline Regression

Average Average
Market Index = BET - XT

Average

StDev StDev

Market Index = BET - C Market Index = BET - FI

 
 
Se poate astfel analiza evoluţia fiecărei acţiuni de-a lungul celor şase subregiuni, 

precum şi evoluţia pieţei. Dacă privim acţiunile SIF, care au propria lor sub-piaţă în cadrul 
Bursei şi propriul lor indice, vom observa următoarele: 
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Figura1. Evoluţia acţiunilor SIF şi a 

indicelui BET-FI 

Evoluţia pieţei (reflectată de indicele BET-FI) 
urmează evoluţia acţiunilor, fapt predictibil datorită 
corelaţiilor strânse dintre acţiuni. Interesant este 
faptul că se poate observa dinamica pieţei şi a 
acţiunilor ce o compun. Comparativ cu regresia 
liniară, unde piaţa este descrisă doar prin medie, 
regresia îmbinată oferă şi detaliul de evoluţie a 
acesteia între subregiuni. 
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De remarcat şi evoluţia pantelor de regresie ale 

celor cinci acţiuni SIF, relativ la piaţă. Fiecare SIF a 
avut o altă pantă de regresie în fiecare din cele şase 
subregiuni comparativ cu rentabilitatea pieţei 
specifice (BET-FI), ceea ce înseamnă că în decursul 
timpului preferinţele investitorilor variază, şi nu 
înregistrează o evoluţie liniară aşa cum este 
prezentată de regresia liniară. 

Figura 2. Evoluţia pantelor de 
regresie ale SIF-urilor 

 
 

În ceea ce priveşte ansamblul combinaţiilor de analiză, s-au desprins următoarele observaţii: 
 

Tabelul 4
Rezultate comparative Regresie liniară  

vs Regresie spline 

σ2(εi) BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV
BET-C 0.22% 0.24% 0.07% 0.18%
BET-FI 0.39% 0.50% 0.40% 0.31% 0.43%
BET-XT 0.21% 0.33% 0.43% 0.35% 0.27% 0.38% 0.23% 0.06% 0.19%

σ2(εi) BRD SIF1 SIF2 SIF3 SIF4 SIF5 SNP TGN TLV
BET-C 0.01% 0.02% 0.01% 0.04%
BET-FI 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
BET-XT 0.01% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.03%

Spline Regression

Linear vs Spline Regression

Linear Regression

 
 

Din compararea rezultatelor 
celor două tipuri de regresii se poate 
observa uşor rezultatele mult 
superioare obţinute în cazul regresiei 
îmbinate, măsurate prin abaterea 
standard a erorilor între valoare 
empirică a variabilei dependente şi 
cea rezultată din calcule. De la 
valori între 0,22% şi 0,50%, în cazul 
regresiei simple, s-a ajuns la valori 
mult diminuate, între 0,01% şi 
0,04%, în cazul regresiei îmbinate.  
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Regresia îmbinată urmăreşte 
fidel evoluţia valorilor empirice, 
chiar dacă înregistrează erori de 
predicţie. Regresia liniară nu 
reuşeşte să urmărească trendul 
empiric, fiind evident neadecvată ca 
model de urmărire a evoluţiilor. 

Figura 3. Aproximarea valorilor empirice  
de către cele două regresii 
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Erorile de aproximare rezultate 
în urma utilizării regresiei îmbinate 
sunt apropiate de zero, comparativ 
cu cele rezultate din regresia liniară 
care variază pe intervale substanţiale 
(– 11% şi + 10%). 

Figura 4. Evoluţia erorilor de aproximare  
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Abaterea standard a erorilor este 

limitată în cazul regresiei îmbinate 
la valori mici, comparativ cu 
regresia liniară care determină o 
abatere standard a erorilor de patru 
ori mai mare. 

Figura 5. Evoluţia în timp a abaterii standard a erorilor 
de aproximare 

 

 
8. Concluzii 

 
Regresiile îmbinate (engl. spline) dovedesc o putere mai mare de urmărire a trendului 

rezultat din datele empirice comparativ cu alte regresii. Regresiile îmbinate evidenţiază şi o 
evoluţie în timp a fenomenelor, prezentând modul de evoluţie a preferinţei investitorilor 
pentru o piaţă sau o acţiune anume (prin panta de regresie). Toate elementele prezentate în 
cadrul articolului recomandă utilizarea regresiilor îmbinate, fiind modele simplu de realizat, 
uşor de dezvoltat şi care pot asigura continuitatea funcţiilor de regresie. 

Direcţiile viitoare de cercetare vor fi orientate spre crearea unor modele de regresii 
îmbinate mai complexe care să urmărească mai bine trendurile empirice, studierea 
problematicii determinării subregiunilor relevante, testarea modelelor create pe date mai 
extinse atât temporal cât şi ca număr de active implicate precum şi implicarea tehnicii de 
calcul în elaborarea, testarea şi gestiunea regresiilor îmbinate. 
 
 
Notă 
(1) Acest articol a fost elaborat în cadrul  proiectului  POSDRU/6/1.5/S/11 „Doctorat şi doctoranzi în 
triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia 
de Studii Economice din Bucureşti. 
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Rezumat. Globalizarea nu este un fenomen nou, „societăţile” fiind întotdeauna 
conectate unele cu altele, în grade diferite. Procesul de globalizare economică este unul 
obiectiv şi necesar ce cunoaşte mai multe etape şi forme, de la cele mai simple până la cele 
mai complexe, inclusiv prin organizarea unor instrumente supranaţionale de integrare.  

Fenomenul globalizării este marcat de o integrare a economiilor diverselor ţări, care 
schimbă întregul eşafod al structurilor calitative ale diferitelor economii naţionale. Sute de 
economii închise iniţial au devenit, în timp, parte a unei economii ce se manifestă prin 
conecţii globale, cu multiple avantaje şi dezavantaje.  

 
Cuvinte-cheie: globalizare; liberalizarea pieţelor; indicatori financiari. 
 
Cod JEL: O. 
Cod REL: 10. 
 

 
1. Introducere 
 
Procesele de globalizare – procese obiective – sunt inevitabile ca urmare a creşterii 

interdependenţelor economice dintre state şi a dependenţei statelor de economia mondială, a 
deschiderii inevitabile spre exterior a economiilor naţionale.  

Evoluţiile la nivel de firmă sau de guvern nu sunt suficiente pentru a se produce 
fenomenul de globalizare. Pentru producerea lui este nevoie de intervenţia deliberată a 
autorităţilor publice. Se are în vedere faptul că cea mai mare parte a statelor lumii au acceptat 
să-şi liberalizeze fluxurile de capital doar pe la mijlocul anilor ’80, înainte manifestând 
reticenţe faţă de intrarea capitalului străin în economiile lor. Fără acceptarea de către 
autorităţile naţionale a renunţării la obstacolele din calea internaţionalizării economiei lor 
naţionale, globalizarea nu s-ar fi realizat. Acestea vin în întâmpinarea ideii că procesul de 
globalizare nu este unul obiectiv, el conţinând şi componente subiective.  

Dacă procesul de globalizare ar fi total obiectiv, el ar fi ireversibil şi s-ar accentua şi 
extinde fenomenele de liberalizare şi integrare internaţionale.(1)  

 
2.  Impactul globalizării asupra performanţelor economice evidenţiate  

prin indicatori financiari. Studiu de caz: SC ARABESQUE SRL 
 
Scopul acestei cercetări este de a analiza impactul globalizării asupra performanţelor 

economice evidenţiate prin indicatori financiari pentru SC ARABESQUE SA, folosind 
metoda analizei diagnostic. Cercetarea foloseşte un anumit număr de indicatori financiari 
pentru cuantificarea efectelor globalizării asupra performanţelor economice prin metoda 
analizei datelor de intrare şi a cuantificării out-puturilor. Următoarele informaţii au fost 
colectate pentru aceasta: 

• Date generale despre companie; 
• Informaţii financiare preluate din situaţiile financiare anuale (bilanţ respectiv contul 

de profit şi pierdere în perioada 2004-2009; 
• Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o societate pentru a fi listată la BVB. 
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2.1. Prezentare generală a societăţii 
ARABESQUE este o societate cu răspundere limitată având capital integral românesc, 

de 14.005.000 lei. Sediul social al firmei se găseşte în Galaţi, Str. Timişului nr.1, ORC: 
J17/666/1994, Cod fiscal: RO 5340801. 

Compania ARABESQUE a fost înfiinţată în 1994 şi are ca obiect de activitate 
comerţul cu materiale de construcţii. Pe parcursul acestor ani a câştigat încrederea clienţilor şi 
printr-un mix al produselor sale şi serviciilor oferite. Tot efortul investiţional este canalizat 
către îmbunătăţirea continuă a acestui mix. 

 
2.2. Influenţa globalizării asupra activităţii financiare a SC ARABESQUE SRL 
Globalizarea este una dintre noţiunile cel mai des folosite în special în ultimii treizeci 

de ani.   
Dintre toate domeniile de aplicare, cel mai mult şi mai des se discută în prezent despre 

fenomenul globalizării economice care, la rândul lui, are un larg spectru al manifestării în 
activitatea manufacturieră, în întregul sistem financiar şi în special în investiţii, în domeniul 
comerţului internaţional, în migraţia forţei de muncă, în turism şi în alte sectoare. 

Iniţial ea se referea în mod special la investiţii străine în stocuri, în bonduri, în 
comerţul internaţional stimulat de reducerea tarifelor vamale. Astăzi comerţul internaţional în 
care sunt atrase sute de ţări se referă la o gamă foarte largă de produse finite de toate 
categoriile, tot felul de materii prime şi materiale, schimburi şi tranzacţii financiare, investiţii 
în toate domeniile, schimburi de servicii ş.a. 

Fenomenul globalizării este marcat de o integrare a economiilor diverselor ţări care 
schimbă întregul eşafod al structurilor calitative ale diferitelor economii naţionale. Sute de 
economii închise iniţial au devenit în timp, parte a unei economii ce se manifestă prin conecţii 
globale, cu multiple avantaje şi dezavantaje. De fapt se poate vorbi despre o puternică 
interdependenţă între factorii socioeconomici şi politici care i-au determinat apariţia şi îi 
continuă stimularea existenţei. 

Dintre factorii cei mai importanţi fac parte: dezvoltarea mijloacelor de producţie şi a 
bunurilor de consum, extinderea cererii şi ofertei de bunuri şi servicii, dezvoltarea mijloacelor 
de comunicare şi transport, migraţia forţei de muncă în mari proporţii şi, bineînţeles, mişcarea 
sub diverse forme a capitalurilor. 

În mod special doi factori au jucat un rol cheie în stimularea acestui fenomen şi 
continuă influenţarea lui: liberalizarea pieţelor şi manifestarea unora dintre principiile 
democraţiei la nivelul naţional al unor ţări şi treptat la nivel internaţional. Când aceşti doi 
factori conjugaţi îşi manifestă prezenţa într-o anumită ţară sau zonă geografică, fenomenul 
globalizării îşi urmează într-un mod obiectiv prezenţa. 

În condiţiile continuei dezvoltări a mijloacelor de informare şi comunicare (TV, 
Internet, poşta electronică, fax, telefoane mobile şi altele), informaţiile traverseaza globul de 
la un capăt la altul în câteva minute. 

Dezvoltarea mijloacelor de informare şi comunicare a constituit şi continuă să fie un 
real suport al globalizării. 

Influenţa factorilor de globalizare: 
• Creşterea diversităţii produselor comercializate; 
• Accesul la ultimele informaţii privind inovaţiile tehnice din domeniu; 
• Accesul internaţional la surse de achiziţii (furnizori); 
• Reducerea costurilor de aprovizionare datorită creşterii diversităţii surselor; 
• Extinderea cererii de bunuri şi servicii; 
• Accesul la pieţe internaţionale de desfacere (a se vedea exemplul Republicii 

Moldova); 
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• Accesul la forţa de muncă mai ieftină (rezultantă a procesului de migraţiune a forţei 
de muncă). 

Efectele globalizării asupra activităţii financiare a SC Arabesque SRL: 
• Creşterea activităţilor investiţionale (deschiderea de noi puncte de lucru, 

dezvoltarea departamentului logistic al societăţii); 
• Creşterea volumului de vânzări şi a cifrei de afaceri; 
• Dezvoltarea sistemelor informatice ale societăţii de aşa manieră încât să surprindă 

întreg tabloul financiar al societăţii; 
• Deschiderea unor linii de import direct de la producători reducându-se semnificativ 

costurile de achiziţie; 
• Efectul negativ s-a manifestat asupra sistemului managerial care, în condiţiile 

declanşării crizei economice globale, nu a putut gestiona eficient cheltuielile legate de 
exploatarea afacerii la nivelul de expansiune la care se găsea înainte de criză. Volumul acestor 
cheltuieli, coroborat cu scăderea vânzărilor, a condus la presiunea riscului de faliment asupra 
societăţii (la sfârşitul anului 2010) şi necesitatea imediată de reformă economică asupra 
activităţii financiare a întreprinderii. 

 
2.3. Strategia financiară actuală a societăţii – analiza SWOT 
Pentru îndeplinirea misiunii corporative ARABESQUE se concentrează asupra 

următoarelor direcţii:  
• îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire tehnică a tuturor categoriilor de 

personal din zona de contact, pentru a putea oferi cele mai bune soluţii solicitărilor clienţilor 
noştri;  

• îmbunătăţirea infrastructurii şi continuarea procesului de construire a spaţiilor de 
deservire proprii, cu suprafeţe mari de depozitare şi facilităţi sporite de manipulare; 

• dezvoltarea şi diversificarea logisticii astfel încât să se poată menţine termenul 
maxim (24 de ore pe o rază de 100 km) de onorare a oricărei comenzi, în condiţiile creşterii 
continue a numărului de clienţi; 

• diversificarea continuă a gamei de produse pentru a oferi clienţilor produse noi 
apărute pe piaţa construcţiilor şi amenajărilor, dar şi pentru a oferi game complete de produse; 

• stabilirea de relaţii cât mai strânse, de tip parteneriat, cu furnizori interni şi externi 
capabili să ne onoreze comenzile la timp şi la nivelul calitativ specificat;  

• promovarea unor relaţii comerciale de tip win-win cu toţi clienţii pentru a crea 
premisele relaţiilor de durată. 

 
Puncte tari 

 Personal calificat şi competitiv; 
 Deţinerea unui portofoliu important de 

clienţi;   
 Sistem logistic bine dezvoltat, societatea 

având în posesie spaţii proprii de depozitare şi 
mijloace proprii de transport; 
 Oferta diversificată şi adaptată cerinţelor 

pieţei; 
 Politica activă de promovare, bazată pe 

calitate şi promptitudine în livrări; 
 Reţea de vânzări, constituită la nivel 

naţional. 

     Puncte slabe 
 Dinamica ridicată a personalului angajat 

(angajări şi concedieri în limita a 15% anual); 
 Slaba analiză a reducerii gradului de 

solvabilitate a clienţilor afectaţi de criza 
economică; 
 Dependenta procesului de aprovizionare de 

un anumit volum al vânzărilor viitoare; 
 Costuri ridicate de promovare şi publicitate; 
 Costurile de întreţinere a parcului auto 

alocat agenţilor de vânzări. 
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Oportunităţi  
 Utilizarea bazei de clienţi fideli, creată în 

timp, în vederea creşterii vânzărilor; 
 Optimizarea livrărilor prin utilizarea 

eficientă a sistemului logistic; 
 Posibilităţi de extindere a vânzărilor, 

având la baza lejeritatea în acoperirea nevoilor 
de consum a unei palete largi de potenţiali 
clienţi, datorită ofertei variate de bunuri şi 
servicii; 
 Fructificarea avantajului de imagine 

obţinut în baza politicii de promovare practicată 
de societate. 

 Riscuri 
 Disiparea avantajului instruirii personalului, 

datorată dinamicii ridicate a acestuia; 
 Diminuarea vânzărilor, datorită crizei 

economice, tot mai mulţi dintre clienţii tradiţionali 
orientându-se către producătorii direcţi; 
 Creşterea riscului de neplată datorită 

realizării contractelor cu clienţi insuficient 
analizaţi din punct de vedere economic; 
 În aceeaşi categorie de risc se înscrie şi 

lucrul cu instrumente de plată, care nu de puţine 
ori s-au dovedit a fi emise fără acoperire; 
 Pierderea unor clienţi datorită nevoii de 

precomandă (chiar cu plata în avans), pentru 
anumite bunuri cu vânzare lentă; 
 Prezentul blocaj financiar existent la nivel 

macroeconomic şi datorat în întregime 
fenomenului de criză economică. 

 

Sursa: Contribuţie proprie. 
 

Figura 2. Analiza SWOT 
 
3. Concluzii 
 
Impactul globalizării asupra performanţelor economice evidenţiate prin indicatori 

financiari la SC ARABESQUE SRL au la bază conceptul de criza economică (indusă în mod 
accentuat de procesul de globalizare), care a exercitat o puternică influentă negativă asupra 
societaţii şi a condus la modificarea în mod radical a managementului practicat, de la 
expansionism, la conservaţionism. 

 
Notă 
(1) Vezi Dumitrescu Sterian, Bal Ana, Economie mondială, ediţia a II-a, Ed. Economică, 
2002, p. 401. 
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Rezumat. Această cercetare este realizată în scopul analizei principalilor factori care 
s-au conturat în teoriile clasice privind intenţia de adoptare a serviciilor eBanking de către 
clienţi. Studiul se bazează pe mai multe modele care au fost create pentru descrierea şi 
estimarea motivelor privind acceptarea sau respingerea de către utilizatori a unor elemente 
de tehnologie. În cadrul acestor modele au fost identificaţi trei factori care ar putea influenţa 
adoptarea Internet banking-ului: atitudinea, normele subiective şi percepţia controlului 
comportamental. În final, am realizat o sinteză a acestor variabile, care vor fi utilizate pentru 
crearea unui model de adoptare a eBanking-ului de către clienţii români. 

 
Cuvinte-cheie: servicii e-Banking; acceptarea tehnologiei; atitudinea; normele 

subiective; percepţia controlului comportamental. 
 
Cod JEL: G29. 
Cod REL: 5I. 
 
 
1. Introducere 
 
Sprijinite de evoluţiile tehnologice, băncile au încercat să asigure satisfacţia clienţilor 

prin furnizarea celor mai bune produse şi servicii, mai ales pentru reducerea costurilor de 
operare. Astfel, sectorul bancar a fost constant inovator şi, odată cu evoluţiile tehnologice, în 
special în domeniul telecomunicaţiilor şi al tehnologiei informaţiei, una din cele mai recente 
inovaţii care a luat naştere, aproape inevitabil, a fost internetul (Adapa et al., 2009, pp. 1-9). 

Cele mai multe tranzacţii se bazează pe tehnologiile web, care oferă servicii rapide faţă 
de clienţi (Rotchanakitumnuai, Speece, 2003). Utilizarea internetului ca un nou canal alternativ 
pentru distribuirea de servicii financiare nu mai reprezintă o modalitate de a obţine un avantaj 
competitiv, ci a devenit mai mult o necesitate competitivă, odată cu apariţia globalizării şi a 
concurenţei acerbe (Flavián et al., 2004, pp. 366-384, Gan et al., 2004). Toate băncile care 
utilizează internetul ca un canal suplimentar sau o bancă ce foloseşte internetul doar ca şi canal 
de livrare sunt acum pe picior de egalitate în oferirea de servicii bancare pe internet şi în 
concurenţa pentru clienţii din întreaga lume (Karjaluoto et al., 2002, pp. 261-272). 

Apariţia Internet Banking-ului a stimulat multe bănci să pună accentul pe strategiile 
care utilizează tehnologia informaţională, în scopul de a rămâne competitive. Clienţii de astăzi 
sunt mult mai exigenţi faţă de serviciile bancare. Ei doresc noi niveluri de confort şi 
flexibilitate (Birch, Young, 1997, pp. 120-128) pentru a se menţine la putere şi instrumente de 
management financiar, produse şi serviciile bancare uşor de utilizat, pe care serviciile bancare 
tradiţionale nu le poate oferi. Internet banking-ul a permis băncilor şi instituţiilor financiare să 
ofere aceste servicii prin exploatarea reţelei publice de infrastrucură extinsă (Ternullo, 1997, 
pp. 1-9). În ciuda multiplelor potenţiale beneficii, multe probleme esenţiale vor trebui să fie 
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abordate înainte ca Internet Banking-ul să poată fi adoptat pe scară largă. Se crede că, în 
viitor, Internet Banking-ul va creşte în importanţă, dovedind o cerere strategică de a deveni o 
necesitate competitivă, care trebuie să fie adoptată de cele mai multe, dacă nu de toate 
instituţiile bancare şi financiare (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). Internet Banking-ul a creat 
valoare pentru bancă în termeni de reducere a costurilor, de îmbunătăţire a serviciilor pentru 
clienţi şi de creştere a profitului pe termen lung (Chatchawanwan et al., 2009). Din păcate, 
adoptarea de către client a Internet Banking-ului nu s-a ridicat încă la un nivel acceptabil în 
multe ţări, printre care şi România. 

Din perspectiva consumatorilor, Internet Banking-ul oferă o abordare convenabilă şi 
eficientă de gestionare a propriilor finanţe, care este accesibilă uşor 24 de ore pe zi, şapte zile 
pe săptămână. În plus, informaţiile sunt actuale (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). Pentru utilizatorii 
finali, beneficiile sunt numeroase şi includ, în principal, confortul oferit de acest serviciu 
(economie de timp şi, la nivel global, accesibilitatea serviciilor), costuri de tranzacţionare mai 
mici şi monitorizarea mai frecventă a conturilor (Pikkarainen et al., 2004, pp. 224-235). Cu 
toate acestea, ar trebui să fie remarcat faptul că încă există clienţi care se tem să utilizeze 
serviciile de Internet Banking, întrucât sunt îngrijoraţi de aspectele de securitate ale unui astfel 
de sistem. Din acest motiv, în această lucrare am realizat o analiză a principalilor factori care 
influenţează decizia clientului de a adopta serviciile de Internet Banking, în scopul de a crea 
un model pentru adoptarea serviciilor eBanking în România. 

 
2. Metodologie 
 
Acceptarea de către utilizatori a tehnologiei a fost studiată în mod repetat, în ultimele 

decenii, din perspective diferite. Important este faptul că tehnologia devine din ce în ce mai 
mult o parte din viaţa noastră de zi cu zi, multe companii aşteptând din partea clienţilor lor, 
furnizori şi angajaţi disponibilitatea şi capabilitatea să folosească tehnologia în diferite 
moduri. Este de înţeles că, în acelaşi timp, cercetarea realizată în jurul acestui subiect a 
devenit din ce în ce mai importantă (Vainio, 2006, pp. 1-80). De-a lungul anilor, au fost create 
şi au evoluat mai multe modele care descriu şi prezic motivele utilizatorilor de a accepta sau 
respinge unele elemente de tehnologie. 

 
3. Sinteza a factorilor care stimulează adoptarea Internet Banking-ului 
 
În general, intenţia unei persoane de a adopta Internet Banking-ul este determinată de 

trei factori: atitudinea, care descrie percepţia unei persoane faţă de Internet Banking; normele 
subiective, care descriu influenţa socială care ar putea afecta intenţia unei persoane de a utiliza 
Internet Banking-ul; percepţia controlului comportamental, care descrie conştientizarea 
privind deţinerea resurselor necesare şi oportunităţile de care pot beneficia prin adoptarea 
Internet Banking-ului. Intenţia de a adopta serviciile de Internet Banking, în schimb, afectează 
adoptarea efectivă a Internet Banking-ului. În acest context, intenţia de a adopta serviciile de 
Internet Banking este o variabila dependentă, în timp ce variabilele independente cuprind 
atitudinea, normele subiective şi percepţia controlului comportamental. Figura 1 sintetizează 
factorii care stimulează adoptarea Internet Banking-ului. 

 
3.1. Atitudinea 
Atitudinea este definită ca fiind sentimentele pozitive sau negative ale unei persoane în 

privinţa atingerii unui comportament ţintă (Fishbein, Ajzen, 1975). Este legată de intenţia de a 
avea un anumit comportament, întrucât oamenii îşi formează intenţiile de a avea anumite 
comportamente, dacă îi afectează în mod pozitiv (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). Atitudinea faţă 
de comportament este definită ca fiind sentimentele generale ale unei persoane, favorabile sau 
nefavorabile, faţă de un anumit comportament (Ajzen, Fishbein, 1980). Relaţia dintre 
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atitudine şi comportament este fundamentală pentru Teoria acţiunii motivate (TRA) şi 
Modelul de acceptare a tehnologiei (TAM). 
 

 
 

Figura 1. Sinteza a factorilor care stimulează adoptarea eBanking-ului 

Taylor şi Todd (1995) sugerează că diferitele dimensiuni ale convingerii atitudinale 
faţă de o inovaţie pot fi măsurate utilizând cele cinci atribute percepute (avantajul relativ, 
compatibilitatea, complexitatea, testarea şi observabilitatea) pentru o inovaţie. Aceste atribute 
au fost iniţial propuse în teoria difuziei inovaţiei (Rogers, 1983). În conformitate cu modelul 
TAM, atitudinea este generată de percepţia utilităţii şi percepţia uşurinţei în utilizare. Astfel 
că, vom considera ambele atribute în modelul nostru. 

Percepţia utilităţii a fost definită ca fiind „gradul în care o persoană consideră că 
utilizarea unui anumit sistem ar putea spori performanţa ei la locul de muncă”. „Un sistem cu 
o utilitate percepută ridicată, la rândul său, este unul pentru care un utilizator crede în 
existenţa unei relaţii pozitive între utilitate şi performanţă“. Dacă un utilizator are un 
convingerea că o aplicaţie poate îmbunătăţi performanţa sa la locul de muncă, atunci această 
aplicaţie este percepută ca fiind utilă. Pentru o firmă utilizatoare, acest lucru înseamnă cât de 
utilă va găsi utilizatorul ideea generală de utilizare a aplicaţiei, şi cât de mult se constată a 
contribui la performanţa şi eficacitatea globală a serviciilor. Din cercetările efectuate anterior 
şi rezultatele lor s-a constatat că, cu cât sistemul este perceput mai util, cu atât este mai 
probabil ca sistemul să fie utilizat (Vainio, 2000, pp. 1-80). În conformitate cu această 
afirmaţie, ipoteza este următoarea: „Utilitatea percepută influenţează pozitiv utilizarea 
Internetului Banking-ului”. 

Percepţia uşurinţei în utilizare a fost descrisă ca „gradul în care o persoană consideră 
că utilizarea unui anumit sistem nu ar presupune niciun efort” (Davis, 1989, pp. 982-1003). 
Percepţia uşurinţei în utilizare înseamnă percepţia utilizatorilor faţă de nivelul de uşurinţă în 
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utilizare a sistemului. Cu cât sistemul este mai dificil de utilizat sau de învăţat a fi utilizat, cu 
atât mai puţin probabil este că sistemul va fi utilizat pe scară largă aşa cum ar fi de dorit sau că 
va începe să fie utilizat, în general. Dacă un serviciu online este găsit a fi foarte dificil şi 
dificil de utilizat, atunci este foarte probabil ca un client să facă tranzacţii prin metodele 
tradiţionale. Astfel, ipoteza este următoarea: „Percepţia uşurinţei în utilizare influenţează 
pozitiv utilizarea Internet Banking-ului”. 

Avantajul relativ. Tornatzky şi Klein (1982) au constatat faptul că avantajul relativ este 
un factor important în determinarea adoptării de noi inovaţii. În general, avantajul relativ 
perceput al unei inovaţii este legat pozitiv de rata de adoptare (Rogers, 1983). Avantajul 
relativ se referă la gradul în care o inovaţie oferă avantaje care le înlocuiesc pe cele ale 
precursorului său şi pot include mai mulţi factori cum ar fi: beneficiile economice, imaginea, 
creşterea, confortul şi satisfacţia (Rogers, 1983). De asemenea, întrucât serviciile de Internet 
Banking permit clienţilor să acceseze conturile lor bancare din orice locaţie, la orice oră din 
zi, acestea oferă un avantaj uriaş şi comoditate utilizatorilor. De asemenea, oferă clienţilor un 
control mai mare asupra gestionării finanţelor lor, întrucât aceştia sunt în măsură să verifice 
conturile lor mai uşor. Având în vedere avantajele pe care le oferă serviciile de Internet 
Banking, este de aşteptat ca persoanele care percep Internet Banking-ul ca fiind avantajos, să 
fie încântate să adopte acest serviciu (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). Acest lucru conduce la 
ipoteza: „Cu cât este mai mare avantajul relativ perceput asupra utilizării serviciilor de 
Internet Banking, cu atât este mai probabil ca aceste servicii să fie adoptate”. 

Compatibilitatea. O inovaţie este mult mai probabil să fie adoptată atunci când aceasta 
este compatibilă cu responsabilităţile individuale de la locul de muncă şi cu sistemul de valori 
(Tornatzky, Klein, 1982, pp. 22-45). Internet Banking-ul a fost privit ca un canal de livrare, care 
este compatibil cu activităţile zilnice ale clientului bancar modern, care este iniţiat în utilizarea 
computerului şi familiarizat cu Internetul. Prin urmare, se aşteaptă ca, cu cât indivizii utilizează 
mai mult Internetul, şi cu cât ei percep Internetul ca fiind compatibil cu modul lor de viaţă, cu 
atât individul va adopta Internet banking-ul (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38).  

De asemenea, compatibilitatea este în concordanţă cu experienţa anterioară, care se 
referă la „o experienţă anterioară cu tehnologii similare”. Cu cât un utilizator are o experienţă 
mai mare cu lucruri similare, cu atât se va simţi mai încrezător în a începe sau a face ceva 
deopotrivă. Acest lucru se aplică în privinţa calculatoarelor, a serviciilor de Internet, dar şi a 
sistemelor în general. Mai mult, cu cât o persoană are experienţă în utilizarea serviciilor de 
Internet Banking sau a altor sisteme bancare prin Internet, cu atât mai mult va începe să 
utilizeze sistemul şi la locul de muncă, în favoarea societăţii (Vainio, 2006, pp. 1-80).  

Astfel, ipotezele sunt următoarele: „Cu cât compatibilitatea percepută a serviciilor de 
Internet Banking cu propriile valori este mai mare, cu atât serviciile de Internet Banking vor 
fi adoptate”, „Cu cât experienţa în utilizarea Internetului este mai mare, cu atât Internet 
Banking-ul va fi adoptat” şi „Experienţa anterioară pozitivă cu o tehnologie influenţează 
utilizarea serviciilor de Internet Banking”. 

Din punct de vedere al compatibilităţii cu nevoile potenţialilor săi utilizatori, Internetul 
poate fi văzut ca un instrument care le permite acestora sa îşi administreze mai bine conturile 
bancare, în special când aceştia posedă mai multe conturi. Deoarece pe piaţă sunt disponibile 
o multitudine de produse şi servicii financiare, este de aşteptat ca persoanele care au mai 
multe conturi bancare şi care utilizează mai multe tipuri de servicii bancare să fie mult mai 
inclinate să aleagă Internet Banking-ul (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). Aceasta conduce la 
formularea următoarei ipoteze: „Cu cât creşte nivelul de utilizare al serviciilor bancare, cu 
atât creşte gradul de adoptare al Internet Banking-ului”. 

Prin complexitate se evaluează cât este de greu de utilizat, înţeles şi însuşit o inovaţie 
(Rogers, 1983). Sunt cercetători care au observat că, pentru a-i creşte şansele de adoptare, o 
inovaţie cu un grad mare de complexitate necesită aptitudini tehnice deosebite şi eforturi mari 
pentru implementare şi aplicare a acesteia (Cooper, Zmud, 1990, pp. 123-139, Dickerson, 
Gentry, 1983, pp. 225-234).  



Economie teoretică și aplicată. Supliment 304 

Tehnologiile inovative care sunt percepute ca fiind mai uşor de utilizat şi mai puţin 
complexe au o probabilitate mai mare de a fi acceptate şi utilizate de către potenţialii 
utilizatori (Baraghani, 2007). Deoarece Internetul, prin interfaţa „point and click”, este uşor de 
utilizat, există probabilitatea ca potenţialii clienţi să considere că şi Internet banking-ul, care 
utilizează aceeaşi tehnologie, este uşor de utilizat şi acest lucru să îi determine să îl utilizeze 
(Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). Aceasta conduce la formularea următoarei ipoteze: „Cu cât 
complexitatea Internet Banking-ului este percepută ca fiind redusă, cu atât creşte gradul de 
utilizare a acestuia”. 

Prin testare/probare/încercare se face referire la testarea anterioară a unei inovaţii, prin 
utilizarea unei versiuni creată pentru testare (Baraghani, 2007). Rogers (1983) argumentează 
că potenţialii utilizatori, cărora li se pune la dispoziţie pentru testare o inovaţie, se vor 
familiariza mai uşor cu aceasta şi vor fi mai doritori de a o adopta. Astfel, dacă li se oferă 
clienţilor oportunitatea de a testa o inovaţie, o parte din temerile pe care aceştia le au faţă de 
ceva nou, necunoscut, vor fi minimizate. Acest lucru se adevereşte în special atunci când 
clienţii realizează că unele greşeli pot fi uşor corectate, fără consecinţe asupra operaţiunilor 
efectuate (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). Aceasta conduce la formularea următoarei ipoteze: „Cu 
cât creşte posibilitatea de testare iniţială a aplicaţiilor, cu atât creşte gradul de adoptare a 
Internet Banking-ului”. 

Riscul. Bauer (1960), Webster (1969) şi Ostlund (1974) au introdus riscul ca pe o nouă 
dimensiune în difuzarea şi adoptarea inovării. Un obstacol comun, a cărui influenţă este larg 
recunoscută, este lipsa asigurării securităţii şi protecţiei datelor personale în tranzacţiile 
online. Acest lucru face pe mulţi să trateze cumpărarea online ca pe un risc asumat.  

Analiza riscului combină două laturi complementare ale riscului: riscuri de natură 
financiar-bancară şi riscuri informatice. Nu mai este suficientă cunoaşterea îndeaproape a 
tranzacţiilor bancare şi a pârghiilor financiare ca în cazul gestionării riscurilor tradiţionale, ci 
este nevoie de o echipă mixtă de analişti financiari şi de personal specializat în tehnologia 
informaţiilor care să asigure securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi nerepudierea 
tranzacţiilor efectuate pe noile canale de furnizare de servicii bancare (Stroe et al., 2009). 

De aceea, este de aşteptat că doar persoanele care consideră că utilizarea Internet 
Banking-ului nu este riscantă, vor fi înclinate să utilizeze acest serviciu (Tan, Teo, 2000, 
pp. 22-38). Aceasta conduce la formularea următoarei ipoteze: „Cu cât percepţia 
utilizatorilor în legătură cu riscul asumat este mai redusă, cu atât creşte gradul de 
adoptare a Internet Banking-ului”. În conexiune cu acest factor, este definită 
observabilitatea, care face referire la măsura în care o inovaţie este vizibilă potenţialilor 
utilizatori (Baraghani, 2007). 

 
3.2. Normele subiective 
Normele subiective se referă la „modul în care o persoană percepe că cineva căruia îi 

conferă un statut important ar trebui să aibă un anumit comportament într-o situaţie dată” 
(Ajzen, Fishbein, 1980). Normele subiective sunt în strânsă legătură cu manifestarea intenţiei, 
pentru că de multe ori persoanele acţionează plecând de la percepţia pe care o au faţă de ce 
cred cei din jurul lor că ar trebui să facă într-o situaţie dată.  

S-a constatat că normele subiective acţionează în principal în momentele 
premergătoare ori în fazele iniţiale ale implementării unei inovaţii, când utilizatorii au o 
experienţă mult prea redusă pentru ca aceasta să le influenţeze formarea unei atitudini. În ceea 
ce priveşte utilizatorul unui serviciu, grupurile relevante la care acesta aparţine pot influenţa 
decizia sa de adoptare a unei inovaţii. Chua (1980) sugerează că prietenii, familia şi colegii 
sunt grupurile care pot influenţa adoptarea unei inovaţii (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). 

De asemenea, nu există o teorie fundamentată care să poată previziona care dintre 
aceste grupuri influenţează intenţia de a utiliza Internet Banking-ul. Este de aşteptat ca 
influenţa tuturor acestor grupuri, luate ca un întreg, să aibă o influenţă semnificativă asupra 
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intenţiei unei persoane de a utiliza Internet Banking-ul, ca alternativă la varianta tradiţională 
de executare a operaţiunilor bancare. Aceasta conduce la formularea următoarei ipoteze: 
„Atitudinile, asociate cu normele subiective au o influenţă semnificativă asupra deciziei unei 
persoane de a utiliza Internet banking-ul”. 

 
3.3. Percepţia controlului comportamental 
Percepţia controlului comportamental se referă la acei factori care pot împiedica 

realizarea unui anumit comportament. Această definiţie cuprinde două componente: 
autoeficacitatea, definită ca încrederea pe care o are în sine o persoană legat de abilitatea pe 
care o are pentru a avea un anumit comportament (Bandura, 1982, pp. 122-147), şi condiţiile 
potenţatoare, care reflectă disponibilitatea unor resurse necesare pentru a avea un anumit 
comportament (Triandis, 1979, pp. 195-259). După cum s-a afirmat, autoeficacitatea se referă 
la nivelul încrederii pe care o persoană o are în sine. Mulţi oameni pot fi foarte încrezători în 
forţele proprii, pentru că acest lucru le stă în fire, în timp ce alţii, care pot face anumite lucruri, 
nu se consideră capabili să le facă. Din experienţa anterioară, abilitatea de a înţelege şi utiliza 
informaţii noi, dorinţa de a testa lucruri noi pot influenţa autoeficacitatea persoanelor în multe 
situaţii (Vainio, 2006, pp. 1-80).  

Auto-eficacitatea se referă la „modul în care o persoană îşi estimează abilitatea de a face 
faţă unei anumite situaţii”. Autoeficacitatea prezice intenţia de a le utiliza, în cazul unei game 
largi de produse realizate prin tehnologii avansate (Hill et al., 1986, pp. 419-422). De aceea, 
putem afirma că un individ care este încrezător în capacitatea sa de a utiliza calculatorul şi 
Internetul va accepta mult mai uşor să folosească Internet Banking-ul. O explicaţie este că 
acesta se simte mult mai confortabil atunci când foloseşte servicii şi produse inovative (Tan and 
Teo, 2000). Aceasta ne conduce la formularea următoarei ipoteze: „Cu cât este mai mare 
autoeficacitatea în ceea ce priveşte utilizarea Internet Banking-ului, cu atât va creşte gradul de 
utilizare” sau „Cu cât utilizatorul are mai multă încredere în capacitatea sa de a folosi un 
anumit sistem, cu atât acea persoană va începe să îl utilizeze în activităţile sale”. 

Condiţiile potenţatoare se referă la accesul facil la infrastructură şi resursele 
tehnologice. Aceasta poate include accesul la resurse financiare, resurse de timp, precum şi la 
alte resurse specializate. Goh (1995) evidenţiază faptul că infrastructura informatică a devenit 
mult mai accesibilă şi a condus la răspândirea aplicaţiilor comerciale online, din a căror 
categorie face parte şi Internet Banking-ul. În concluzie, este de aşteptat ca persoanele care 
utilizează în mod curent Internetul să fie mult mai înclinate de a-l utiliza inclusiv în 
tranzacţiile bancare. Tot Goh arată că autorităţile guvernamentale ar putea juca un rol 
important în difuzia inovaţiilor (Tan, Teo, 2000, pp. 22-38). În schimb, potenţialii utilizatori 
ar putea avea o atitudine mult mai deschisă faţă de servicii noi precum Internet Banking-ul şi 
ar deveni mult mai deschişi faţă de utilizarea sa. Toate aceste argumente conduc către 
formularea următoarei ipoteze: „Cu cât este mai mare suportul tehnologic pentru serviciile de 
tip Internet Banking, cu atât va creşte gradul lor de utilizare”; „Cu cât este mai mare ajutorul 
guvernamental pentru serviciile de tip Internet Banking, cu atât va creşte gradul lor de 
utilizare”. 

Suportul organizaţional face referire la „importanţa ajutorului pe care clienţii îl 
primesc de la organizaţii”. Este recunoscut faptul că mediul în care ne desfăşurăm activitatea 
ne influenţează comportamentul, precum şi faptul că mediul în care lucrăm poate îmbunătăţi 
sau înrăutăţi performanţele profesionale. Mediul de lucru este creat prin politicile organizaţiei, 
reguli şi cutume, dar şi prin disponibilitatea managerilor şi colegilor de a ajuta la un moment 
dat. Cu cât un angajat primeşte mai mult ajutor la locul său de muncă, cu atât acesta îşi va 
îndeplini mai bine sarcinile alocate. Utilizarea unui calculator sau a unui sistem informatic nu 
diferă de îndeplinirea altor sarcini la locul de muncă; poate că în acest caz este nevoie de mai 
mult ajutor din partea organizaţiei (Vainio, 2006, pp. 1-80). Aşadar, ipoteza care se poate 
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formula este „Cu cât utilizatorul va fi ajutat mai mult de organizaţie, cu atât va creşte gradul 
de utilizare a Internet Banking-ului”. 

Suportul din partea băncilor se referă la „importanţa ajutorului pe care clientul îl 
primeşte de la vânzătorul unui serviciu, în cazul de faţă de la o bancă”. Mergând mai departe 
pe acest raţionament, acest suport poate fi văzut ca suportul pe care banca îl primeşte de la 
dezvoltatorul de software, pentru că aplicaţia făcută de către acesta este utilizată pentru 
realizarea tranzacţiilor bancare. Acesta din urmă poate oferi utilizatorilor consiliere, pregătire, 
linii telefonice şi persoane de contact, pentru rezolvarea problemelor pe care acestea le pot 
întâmpina în folosirea aplicaţiei. Cei mai mulţi clienţi aşteaptă ca aceste servicii să le fie 
asigurate de către bănci (Vainio, 2006, pp. 1-80). Ipoteza care se poate formula este: „Cu cât o 
bancă este mai activă în asigurarea consilierii pentru problemele care pot apărea la 
utilizarea serviciilor online, cu atât va creşte gradul de utilizare a serviciilor online pe care 
aceasta le oferă”. 

Conştientizarea se referă la „nivelul conştientizării unui sistem şi a implicaţiilor pe 
care îl are utilizarea sa”. Este probabil că toţi ştim ce implică desfăşurarea unor acţiuni cu 
care suntem familiari sau nu (Vainio, 2006, pp. 1-80). Aceasta înseamnă că, cu cât avem mai 
multe cunoştinţe despre ceea ce facem sau despre o anume tehnologie, suntem mai dornici de 
a desfăşura acea acţiune sau de a utiliza acea tehnologie. Ipoteza care se poate formula este: 
„Cu cât sunt cunoscute mai multe informaţii despre Internet Banking, cu atât creşte dorinţa 
de a-l utiliza”. 

 
4. Concluzii 
 
În concluzie, în teoriile tradiţionale au fost evidenţiaţi nenumăraţi factori care au un 

impact deosebit în luarea deciziei de a utiliza Internet Banking-ul. O analiză mai aprofundată 
a caracteristicilor demografice şi a pregătirii utilizatorilor ar putea fi realizată în scopul de a 
releva modul în care aceştia ar putea influenţa clienţii corporativi în luarea deciziei de a folosi 
varianta electronică pentru realizarea tranzacţiilor bancare în România, având în vedere că, 
clienţii utilizează aceste servicii atât pentru ei înşişi, cât şi pentru întreprinderile în care 
activează. 
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Rezumat. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, fenomenul outsourcing-ului 
a câştigat în importanţă mai ales în sectorul bancar, unde crearea „sistemului bancar din 
umbră” prin externalizarea riscurilor către entităţi special create a extins graniţele corporaţiei, 
sporind considerabil nivelul riscurilor. Criza globală a arătat că riscul sistemic a fost subestimat, 
iar corelaţia cu piaţa, greşit înţeleasă. În acest context, adecvarea structurală a contractelor va 
reduce oportunismul managerilor şi va alinia interesele managerilor cu cele ale investitorilor. 
Guvernanţa contractuală este un instrument necesar reformării aranjamentelor private şi nu 
izolat, ci ca părţi componente ale unei reţele în care suprareglementarea este contraproductivă. 
 

Cuvinte-cheie: reţea de contracte; conflict de interese; outsourcing; fonduri de capital 
privat; guvernanţă contractuală. 

 
Coduri JEL: G21, G32, G34. 
Coduri REL: 11C, 11E, 11G. 
 
 
1. Introducere 
Criza financiară recentă a dezvăluit noi fenomene în domeniul finanţelor corporative, 

iar „sistemul bancar din umbră” este doar o consecinţă a răspânditelor inovaţii financiare 
(Dăianu, 2008, pp. 11-12). În acest cadru, ne confruntăm cu riscul de suprareglementare şi, de 
asemenea, cu riscul de a nu valorifica oportunitatea transformării acestui moment de impas 
într-o „distrugere creatoare” care să aducă noi reglementări mai eficiente şi mai puţin 
intruzive. 

Această lucrare introduce conceptul de guvernanţă contractuală ca instrument 
important de prevenţie împotriva crizelor financiare potenţiale într-un moment în care 
principii ale guvernanţei corporative sunt vituperate ca declanşatoare ale crizei (în principal, 
schemele de remuneraţie şi metodele de management al riscului). De fapt, cauza majoră a 
crizei – instabilitatea pieţelor – induce necesitatea fortificării relaţiei dintre corporaţie şi 
mediul său contractual. 

Lucrarea este organizată după cum urmează: Secţiunea a doua prezintă rolul 
contractului financiar în cadrul guvernanţei corporative, potrivit literaturii de specialitate, 
Secţiunea a treia analizează principalele direcţii adoptate de guvernanţa contractuală ca 
răspuns la criza financiară, iar Secţiunea a patra concluzionează. 

 
2. Rolul contractelor in finanţele corporative – recenzia literaturii de specialitate 
 
Literatura de specialitate subliniază importanţa unei structurări optime a contractelor şi 

a clauzelor suplimentare de protecţie adiacente, date fiind conflictele de interese (conflictele 
pentru control) existente între manageri şi investitori. Contractul financiar, aşa cum este 
prezentat în articolul lui Shleifer şi Vishny (1997, pp. 737-783), este prin excelenţă un 
mecanism al guvernanţei corporative. 

Astfel, unii autori (Aghion, Bolton, 1992, pp. 473-475) susţin că rolul contractelor 
financiare şi al clauzelor suplimentare ale acestora este acela de a aloca ex-ante drepturi de 
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control contingente celor două părţi cu scopul de a descuraja ex-post comportamentul 
oportunist al managerilor (aşa cum sunt acţiunile de reducere a valorii firmei). Se 
argumentează că o structură eficientă de guvernanţă se obţine prin alocarea drepturilor de 
control contingente la un semnal prespecificat (raportare la limite privind activul net, rata de 
acoperire a dobânzilor, gradul de îndatorare sau capitalul circulant). Depăşirea unei astfel de 
limite duce la constatarea încălcării clauzelor contractuale şi, prin urmare, la un transfer al 
drepturilor de control în favoarea creditorilor care vor putea, din acel moment, interveni în 
management. 

Chiar dacă aceste încălcări de clauze se întâmplă frecvent (Dichev, Skinner, 2002, 
pp. 1091-1093) şi rareori conduc la incapacitate de plată sau faliment (Gopalakrishnan, Parkash, 
1995, pp. 13-14), una dintre cauzele prăbuşirii companiei Enron a fost o coordonare deficitară a 
clauzelor contractuale în structura datoriei. Cu toate acestea, alte studii (Chava, Roberts, 2008, 
pp. 2085-2087) arată că după încălcarea unei astfel de clauze, când creditorii utilizează dreptul 
de accelerare a împrumutului, investiţiile de capital se reduc substanţial, demonstrând că 
influenţa creditorilor asupra politicii de investiţii se exercită şi în absenţa incapacităţii de plată. 

Dată fiind incompletitudinea inerentă a contractelor şi, ca atare, necesitatea renegocierii 
contractelor, Garleanu şi Zwiebel (2004, pp. 2-3) argumentează că alocarea iniţială a drepturilor 
de control rezultă în urmă minimizării costurilor aşteptate ale renegocierii: atunci când 
renegocierea este costisitoare, minimizarea costurilor renegocierii implică o alegere între costul 
acordării creditorilor drepturi care pot să restricţioneze proiecte eficiente şi costul acordării 
acţionarilor drepturi care pot să permită derularea unor proiecte ineficiente. 

Literatura de specialitate prezintă numeroase studii care validează în mod empiric 
mecanismele de funcţionare din interiorul firmei generate de relaţiile contractuale. Criza 
recentă a arătat însă că aceste mecanisme nu au putut fi controlate, complexitatea acestora 
fiind prea ridicată pentru a putea fi înţeleasă doar la nivel individual. Este necesar să extindem 
abordarea prin prisma căreia analizăm contractul financiar ca instrument al guvernanţei 
corporative. Este necesar să includem componenta externă, şi anume impactul asupra pieţelor, 
şi în special asupra pieţelor financiare. 

Această contribuţie este compatibilă cu studiul lui Jensen şi Meckling (1976, p. 9) în 
care firma este caracterizată drept o „reţea de contracte”, deoarece subliniem necesitatea unei 
analize ex-ante a întregii reţele contractuale în care societatea este implicată. Datorită 
dezvoltării tehnologiei informaţionale, fenomenul outsourcing-ului a câştigat în importanţă 
mai ales în sectorul bancar – crearea „sistemului bancar din umbră” prin externalizarea 
riscurilor către entităţi special create – şi a extins graniţele corporaţiei, sporind considerabil 
nivelul riscurilor. Criza globală a arătat că riscul sistemic a fost subestimat, iar corelaţia cu 
piaţa, greşit înţeleasă. 

 
3. Reforma guvernanţei contractuale ca urmare a crizei 
 
– Guvernanţa contractuală – un instrument necesar al guvernanţei corporative 
Criza financiară actuală aduce în prim-plan patru noi dimensiuni ale guvernanţei 

corporative, dimensiuni de natură a constitui un cadru (contractual) inovativ pentru măsuri 
eficiente de prevenţie. În primul rând, conceptul de guvernanţă corporativă este extins pentru 
a include nu numai structurile interne ale companiilor, ci şi impactul acestora asupra pieţelor 
(componenta externă). În al doilea rând, este necesară emiterea unor reglementări mai puţin 
intruzive/”soft” care să includă şi propunerile „jucătorilor” experimentaţi. Apoi, este necesară 
dezvoltarea unor noi principii ale aşa-numitei guvernanţei corporative comparative pentru a 
creşte transparenţa transfrontalieră. În fine, se impune o abordare interdisciplinară a 
guvernanţei corporative, care să includă deopotrivă elemente din finanţele corporative, drept 
corporativ şi cultură corporativă (Möslein, 2009, p.6). În acest context, guvernanţa 
contractuală are drept obiectiv de a furniza participanţilor din piaţă cât mai multă libertate cu 
putinţă şi, în acelaşi timp, să asigure stabilitatea pe termen lung a pieţelor. 
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În tabelul de mai jos sunt redate principalele direcţii de acţiune ale guvernanţei 
contractuale împotriva următoarelor riscuri. 

 
Tabelul 1 

 Riscurile şi contraacţiunile guvernanţei contractuale 
 

Riscuri Contraacţiuni 
Efectele adverse ale compensaţiilor 
contractuale 
(schemele de remuneraţie – comisioanele 
managerilor) 

Corelarea ex-ante cu modele ale comportamentului uman 
(ştiinţele sociale-abordarea interdisciplinară) 

Riscul sistemic (crescut exponenţial în 
sistemul bancar din umbră) 

Focalizare asupra pieţelor nu numai asupra contractelor 
individuale (reţele de contracte – cazul externalizării) 
Dezvoltarea de hărţi ale riscului 

Riscul suprareglementării (foarte important 
pe timp de criză) 

Cooptarea participanţilor din piaţă pentru formularea de noi 
reglementări 
Mecanisme de autocontrol 

Sursa: conceptualizarea autorului. 
 
Această abordare este de natură a oferi o evaluare şi o înţelegere mai cuprinzătoare a 

riscurilor contractuale astfel încât firma să poată controla expunerile sale la anumite 
instrumente financiare. Chiar dacă recenta criză a arătat că managerii nu au putut să opteze 
pentru menţinerea în afara tendinţelor pieţei deoarece stimulentele contractuale nu le 
permiteau, restructurarea condiţiilor contractuale nu va implica anticiparea momentului în 
care „balonul” preţurilor se va sparge, ci va furniza o mai bună corelare cu evoluţia pieţelor 
(chiar dacă uneori negativă) şi o aliniere/adecvare a stimulentelor. 

 
– Guvernanţa contractuală în sistemul bancar din umbră 
Este cunoscut faptul că după declanşarea crizei fondurile de capital privat – 

componenta cea mai riscantă a sistemului bancar din umbră, organizate ca parteneriate 
limitate (1) – au fost puse sub strictă supraveghere de către autorităţile de reglementare pentru 
o oferi protecţie împotriva potenţialelor efecte negative ale acestora. Cu scopul de a reduce 
oportunismul managerilor (cum este, de pildă, transferul de fonduri în beneficiul propriu), 
compensaţiile contractuale ale managerilor acestor fonduri au fost modificate pentru a include 
un comision pentru managementul capitalului fondului şi un procentaj din profitul fondului – 
aşa numitul „carry” (Harris, 2010, p. 268). 

În plus, o măsură importantă luată în America de Nord – unde aceste fonduri s-au 
dezvoltat prima dată – a fost reducerea comisioanelor acordate managerilor pentru fondurile 
investite, aşa cum arată recentul raport publicat de Preqin(2) (Sample Pages, 2010, p. 2). 
Astfel, în cazul tuturor celor patru grupe de fonduri selectate (fonduri de preluare – „buyout”, 
fonduri imobiliare – „real estate”, fonduri de capital de risc – „venture”, fonduri de capital 
privat în insolvenţă) s-au înregistrat reduceri ale comisioanelor managerilor după momentul 
declanşării crizei. În figura de mai jos se compară nivelul mediu al comisioanelor acordate 
managerilor în 2007 faţă de nivelul mediu al comisioanelor ce se acordă în 2010. 

Aşa cum se poate observa din grafic, remarcăm în mod particular reducerea cu 50 de 
puncte procentuale a nivelul mediu al comisioanelor acordate pentru fondurile investite în 
sectorul imobiliar – sector unde criza a fost originară. 
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Figura 1. Nivelul mediu al comisioanelor acordate managerilor, 2007 vs. 2010 
 
Odată cu această reducere a comisioanelor acordate managerilor pentru plasarea 

fondurilor de capital privat, considerăm necesară o altă modificare a stimulentelor, corelată 
cu, de data aceasta, componenta socială. De pildă, o posibilitate ar fi cerinţa contractuală care 
să oblige la investirea completă a fondului de pensii la care aderă managerul în acţiuni ale 
companiei la care este angajat. Iar dacă acest fapt se va constitui într-un stimulent pentru 
efectuarea unor operaţiuni de hedging pentru protejarea împotriva riscului de scădere a 
randamentului fondului, cel puţin s-ar putea furniza un semnal de alarmă (dacă aceste 
operaţiuni ar putea fi public observate). 

 
4. Concluzii 
 
Recenta criză financiară arată necesitatea reformării guvernanţei corporative prin 

intermediul unui nou instrument – guvernanţa contractuală. Prin urmare, este necesară 
restructurarea contractelor cu scopul de a atenua conflictele între manageri şi investitori, de a 
oferi stimulente pentru o stabilitate pe termen lung şi de a controla împotriva expunerilor 
excesive. Aici, corelarea cu evoluţia pieţei şi integrarea corectă în „reţea” sunt primele măsuri 
de natură a fundamenta o structură optimă a contractului. Apoi, abordarea interdisiplinară la 
care facem apel cuprinde conexiuni importante cu celelalte ştiinţe (în principal, ştiinţe sociale) 
care pot furniza explicaţii aprofundate pentru o guvernanţă contractuală eficientă. Deoarece 
contractele sunt prin natura lor incomplete, iar hazardul moral, omniprezent, participanţii din 
piaţă sunt invitaţi să propună noi forme de reglementare. Experienţa lor este de nepreţuit. 

Chiar dacă această criză a arătat că managerii nu au putut să opteze pentru menţinerea 
în afara tendinţelor pieţei deoarece stimulentele contractuale nu le permiteau, restructurarea 
condiţiilor contractuale nu va implica anticiparea momentului în care „balonul” preţurilor se 
va sparge, ci va furniza o mai bună corelare cu evoluţia pieţelor  şi o adecvare a stimulentelor. 

Prin urmare, contribuţia acestui studiu este aceea de a explica motivele pentru care 
cercetarea în domeniul guvernanţei contractuale este de o importanţă crucială în zona de 
tensiune între schimb şi cooperare, pentru a evita potenţialele crize şi pentru a stabiliza 
sistemul economiei de piaţă pe termen lung. În mod particular, înţelegem contractul şi 
organizaţia ca fiind două forme de guvernanţă care nu numai că oferă alternative funcţionale, 
ci şi operează ca mecanisme interdependente ale guvernanţei. În opinia mea, această cercetare 
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oferă o schimbare de perspectivă asupra necesităţilor de reglementare inovativă în domeniul 
finanţelor corporative. 

 
Note 
 (1) Parteneriatele limitate cuprind cel puţin un partener general care îşi asumă răspundere nelimitată şi 
unul sau mai mulţi parteneri cu răspundere limitată care nu îşi vor pierde niciodată investiţia iniţială pe 
parcursul exercitării obligaţiilor asumate prin parteneriat; dacă firma devine insolventă, activele 
personale ale partenerului sunt salvate de la lichidare (www.investopedia.com). 
(2) Preqin este o firmă de cercetare independentă care se axează exclusiv pe active alternative; are 
sediul central in Londra şi birouri în New York şi Singapore (www.preqin.com).  
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Rezumat. Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, care constituie o componentă 
strategică hotărâtoare pentru dezvoltarea economică şi pentru progresul social, este strâns 
legată de acest domeniu. Astfel, ştiinţa, tehnologia şi inovarea reprezintă domenii care 
generează constant progres tehnologic, asigurând durabilitatea dezvoltării şi competitivitatea 
economică de perspectivă a României. 
 

Cuvinte-cheie: ştiinţă; tehnologie; inovare; durabilitatea dezvoltării; competitivitatea 
economică; progres tehnologic; proprietate intelectuală; valorificare. 
 
 

1. Principii fundamentale ale protecţiei brevetelor de invenţii 
 
Măsurile de încurajare a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie 

să constituie una dintre priorităţile Guvernului României. Din acest punct de vedere, politica 
guvernamentală de sprijinire a dezvoltării acestui sector are drept scop valorificarea 
potenţialului economic al întreprinderilor mici şi mijlocii, contribuind astfel la creşterea 
economică durabilă, crearea de noi locuri de muncă, creşterea exportului de produse cu înalt 
grad de prelucrare şi creşterea competitivităţii în ansamblul economiei. 

În acest context, un rol esenţial îl au măsurile de stimulare a inovării şi de promovare a 
progresului tehnic şi tehnologic. Privită din această perspectivă, proprietatea intelectuală este 
un element cheie al dezvoltării economice şi constituie condiţia necesară pentru 
implementarea tehnologiilor avansate şi realizarea unei creşteri economice durabile. 

Recunoaşterea şi valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă baza 
punerii în practică a rezultatelor activităţii de cercetare. Garantarea drepturilor de proprietate 
intelectuală într-o economie modernă bazată pe cunoaştere contribuie la protejarea creaţiilor 
inteligenţei umane şi la oferirea unei game cât mai variate de produse şi servicii, de care să 
beneficieze tot mai mulţi consumatori. 

Proprietatea intelectuală, privită sub cele două componente ale sale, proprietatea 
industrială, pe de o parte, şi drepturile de autor şi drepturile conexe, pe de altă parte, este una 
dintre pârghiile de bază ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale naţiunii. În acest 
context, se poate aprecia că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală este de o mare 
importanţă, esenţa, scopul şi finalitatea acesteia fiind protejarea produsului inteligenţei umane 
şi, în acelaşi timp, garantarea posibilităţilor consumatorilor de a se folosi de acest produs. 

Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, care constituie o componentă strategică 
hotărâtoare pentru dezvoltarea economică şi pentru progresul social, este strâns legată de acest 
domeniu. Astfel, ştiinţa, tehnologia şi inovarea reprezintă domenii care generează constant 
progres tehnologic, asigurând durabilitatea dezvoltării şi competitivitatea economică de 
perspectivă a României. Totodată, inovarea şi transferul tehnologic sunt soluţii pentru 
rezolvarea problemelor economice şi pentru înnoirea permanentă a tehnologiilor necesare, 
prin racordarea cercetării româneşti la cerinţele şi presiunile unei pieţe libere, în expansiune, 
în contextul globalizării. 
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În procesul de înfăptuire a reformei în domeniul proprietăţii intelectuale, se va ţine 
cont de problemele sociale şi economice, în special de transferul de tehnologie, de comerţul 
electronic, de biotehnologii şi de tehnologia informaţiei. De asemenea, se impune o 
reorientare în ceea ce priveşte schimburile tehnologice şi noile modele de gestiune economică, 
apte să includă problematica proprietăţii intelectuale ca element de coeziune economică între 
marii producători şi întreprinderile mici şi mijlocii capabile să facă faţă noilor provocări. 

În termeni generali, proprietatea intelectuală cuprind drepturile referitoare la: 
- invenţiile în toate domeniile activităţii umane; 
- descoperirile ştiinţifice; 
- desenele şi modelele industriale; 
- mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi numele comerciale şi 

denumirile comerciale; 
- protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate celelalte drepturi aferente activităţii 

intelectuale în domeniile industrial, ştiinţific, literar şi artistic; 
- operele literare, artistice şi ştiinţifice; 
- interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile artiştilor executanţi, fonogramele şi 

emisiunile de radiodifuziune. 
În România sunt protejate următoarele obiecte ale proprietăţii intelectuale, astfel: 
a) proprietatea industrială, care include la rândul ei: invenţiile, mărcile, desenele şi 

modelele industriale, noile soiuri de plante, indicaţiile geografice, topografii ale circuitelor 
integrate; 

b) dreptul de autor şi drepturile conexe. Dreptul de autor se referă la: operele literare şi 
ştiinţifice, lucrări muzicale şi artistice şi design-ul architectonic. Sunt recunoscuţi şi protejaţi 
ca titulari de drepturi conexe: artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări sau 
execuţii, producătorii de înregistrări sonore, pentru propriile înregistrări, şi organismele de 
radiodifuziune şi televiziune, pentru propriile emisiuni. 

Ideile inovative şi creative sunt ,,motorul” afacerilor de succes. Ideile în sine nu au 
totuşi o valoare comercială dacă nu sunt dezvoltate şi transpuse în produse şi servicii noi, care 
să permită unei firme să obţină beneficii ca rezultat al spiritului inovator. Proprietatea 
industrială, în special brevetele de invenţie, poate juca un rol determinant pentru 
transformarea ideilor inovative şi a invenţiilor în produse competitive care să permită 
creşterea semnificativă a marjei de profit. 

De asemenea, o firmă poate folosi brevetele de invenţie pentru a obţine venit din 
licenţierea acestora către alte firme, care au capacitatea adecvată de a le comercializa. Acest 
lucru nu numai că economiseşte banii respectivei firme, dar în acelaşi timp produce un venit 
sigur şi stabil, ca rezultat al invenţiilor angajaţilor firmei, fără a face niciun fel de cheltuieli de 
comercializare. 

 
2. Evaluarea elementelor de proprietate intelectuală 
 
În cazul valorificării rezultatelor cercetării prin transfer tehnologic, este necesar ca în 

cadrul sistemului de transfer tehnologic să se aibă în vedere evaluarea unor elemente de 
proprietate intelectuală care compun produsul sau tehnologia ce urmează a fi tranzacţionată. 
În structura costului tehnologiilor tranzacţionate trebuie cuprinse şi aceste elemente, pentru o 
apropiere cât mai exactă a preţului de piaţă. 
 Prin programele de privatizare, guvernul transferă activele statului către investitorii 
particulari. De regulă, privatizarea presupune o autoritate a statului, în calitate de vânzător. 
Deciziile de stabilire a preţului se bazează pe evaluări, însă nu toate evaluările sunt riguroase. 
În cazul licitaţiilor, evaluarea este lăsată pe seama pieţei. 
 În principiu, evaluarea şi stabilirea preţului societăţilor comerciale şi activelor sunt 
esenţiale pentru succesul privatizării. Unele metode evaluează activele iar altele rezultatele. 
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 Întrucât evaluarea este estimativă, preţurile de tranzacţionare (valoarea de piaţă) pot să 
difere. De regulă, investitorii doresc preţuri reduse de vânzare, respectiv evaluări reduse din 
partea vânzătorilor, pe motivul că au nevoie de fonduri pentru investiţii. Dorinţa fiecărui 
investitor este minimizarea riscului financiar.  
 Într-o economie concurenţială, proprietatea intelectuală este cel mai important capital 
al unei firme, deoarece cu ajutorul ei se stabilesc pieţele, se generează profituri, se asigură 
securitatea internaţională etc. 
 Proprietatea intelectuală este o creaţie originală, derivată din ideile creatoare şi care are 
sau poate avea o valoare comercială datorită contribuţiei ei la obţinerea unor câştiguri pentru 
proprietarul său legal. Proprietatea intelectuală, la fel ca şi proprietatea materială, este 
protejată prin lege, respectiv prin legi distincte privind brevetele de invenţii, dreptul de autor, 
mărcile şi indicaţiile geografice etc. 
 Proprietatea intelectuală cuprinde, conform Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale (OMPI), două mari categorii de drepturi: 

- Proprietate industrială: • invenţii, inovaţii, descoperiri ştiinţifice; • mărci de produse 
şi servicii; • desene şi modele industriale; • indicaţii geografice; • programe de calculator. 
 - Drepturi de autor şi drepturi „conexe”: • lucrările ştiinţifice, tehnice şi literare 
tipărite; • operele dramatice, muzicale şi coregrafice; • operele cinematografice şi alte opere 
audiovizuale; • operele fotografice; • înregistrările sonore; • reprezentaţiile sau interpretările 
efectuate de muzicieni, actori şi cântăreţi; • emisiunile radiodifuzate. 
 Proprietatea intelectuală este o componentă importantă a avuţiei naţionale. Avuţia 
naţională = Proprietatea intelectuală + Bunurile materiale (ca produse acumulate de societate) 
+ Resurse naturale utilizate sau utilizabile în procesul producţiei materiale. 
 Proprietatea intelectuală cuprinde proprietatea industrială (invenţiile, modelele de 
utilitate, desenele şi modelele industriale, mărcile de fabrici, de serviciu şi de comerţ, numele 
comercial, indicativi geografici etc.) şi drepturi de autor. 
 Proprietatea intelectuală, prin valoarea ei, poate avea un substanţial aport de capital 
social. Profitul unei firme obţinut din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală poate 
contribui la creşterea veniturilor şi/sau scăderea costurilor. 
 În general, politica unei firme orientată spre dezvoltarea inovării poate genera brevete 
de invenţie care prin aplicare pot determina: creşterea vânzărilor; câştigarea unei pieţe de 
desfacere; obţinerea unei poziţii dominante printre concurenţi sau a unei poziţii monopoliste 
de piaţă; menţinerea unui număr mare de clienţi; asigurarea unei surse de afaceri în viitor; 
generarea de afaceri complementare sau suplimentare; dezvoltarea de noi produse şi noi pieţe; 
scăderea costurilor salariale; diminuarea costurilor materiale; scăderea consumurilor de 
utilităţi; micşorarea costurilor de recrutare şi calificare a forţei de muncă; eliminarea costurilor 
iniţiale pentru produse şi tehnologii; evitarea costurilor de proiectare şi dezvoltare (în cazul 
achiziţiei unor licenţe); asigurarea unor surse de finanţare ieftine şi sigure etc. 
 În principal, trebuie reţinut faptul că bunurile de proprietate intelectuală nu pot fi 
evaluate cu aceeaşi măsură, prezentând particularităţi, atât ca urmare a modului în care au fost 
generate şi implementate, cât şi a rezultatelor economico-financiare rezultate, precum şi în 
ceea ce priveşte impactul social. Pentru o evaluare corectă, este necesară cercetarea cadrului în 
care se realizează programele de elaborare şi de valorificare a rezultatelor cercetării. 
 La nivelul unităţilor de cercetare-dezvoltare se înregistrează un interes special în 
stabilirea unor proceduri de evaluare, ca urmare a solicitărilor din două direcţii principale: 

- cererea unor bunuri de proprietate intelectuală din partea unor agenţi economici 
din cadrul unor sisteme de transfer tehnologic; 

- premierea propriilor angajaţi în elaborarea unor proceduri stimulative în activitatea 
de cercetare, respectiv de remunerare a muncii creativ-inovative depuse. 
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Din practică s-a constatat dificultatea şi inutilitatea elaborării unei metodologii general 
valabile, acest lucru implicând un risc de eroare ridicat, generat de diversitatea structurilor 
economice şi organizaţionale de la nivelul macroeconomic. 
 Evaluarea bunurilor de proprietate intelectuală poate fi realizată prin mai multe 
procedee, prin analogie cu bunurile materiale. În acest sens, valoarea poate fi stabilită printr-una 
din următoarele forme: 

a) Evaluarea pornind de la suma costurilor ocazionate de generarea bunului de 
proprietate intelectuală, la care se poate adăuga, de la caz la caz, un „profit” pentru 
compensarea efortului inovativ depus. Desigur, la costurile ocazionate de 
generarea bunului de proprietate intelectuală se pot adăuga, într-o anumită 
proporţie, şi costurile „sociale”, respectiv acele cheltuieli legate de atragerea, 
selectarea, formarea şi antrenarea personalului de cercetare. 

b) Evaluarea pornind de la valoarea de întrebuinţare a bunului, respectiv valoarea 
negociată şi stabilită în cursul unei tranzacţii. Este vorba de aşa-zisa valoare de 
piaţă, stabilită pe baza cererii şi a ofertei, la un nivel care ar trebui să fie 
satisfăcător pentru ambele părţi implicate (executant şi acceptor). Diferenţa între 
cele două moduri de abordare este absolută, în sensul că ele caracterizează sisteme 
economice diametral opuse. 

Ca o soluţie intermediară, propunem utilizarea procedurii a) în cazul înscrierii în 
patrimoniu şi a procedurii b) în cazul tranzacţionării. 
 Factorii de relevanţă în evaluarea bunurilor de proprietate intelectuală pot fi identificaţi 
pe nivelele succesive ale activităţii economice, factori economici de conjunctură, starea 
internă a agentului economic, nivelul ştiinţific şi profesional al personalului de cercetare. 
 De aceea, stabilirea factorilor care influenţează evaluarea bunurilor de proprietate 
intelectuală cuprinde două grupe: 

a) factori cu caracter general – care caracterizează tendinţele globale ale sferei 
economicului şi, ca o trăsătură specifică, ale socialului; 

b) factori specifici care caracterizează mediile intern şi relaţional extern ale agentului 
economic. 

În acest context şi pe seama influenţelor relaţiilor particulare ale agentului economic, 
din cadrul sistemului de transfer tehnologic, se poate face afirmaţia că procedura de evaluare a 
bunurilor de proprietate intelectuală depinde de sectorul economic din care a cules 
informaţiile, fiind într-o largă proporţie specifică acestuia. Preluarea din alte domenii se poate 
face cu precauţie şi cu adaptări obligatorii. 
 În urma cercetării domeniului şi a cazuisticii existente, au rezultat mai multe elemente 
cu rol important în evaluarea bunurilor de proprietate: 
 I. Prin tendinţele de integrare economică în structurile Uniunii Europene, valoarea 
bunurilor de proprietate intelectuală se poate raporta la: 

• structura şi organizarea sectorului economic al CE; 
• nivelurile de productivitate a muncii şi de rentabilitate financiară; 
• tendinţele evolutive în structura şi calitatea produselor şi tehnologiilor, inclusiv la 

reglementările şi restricţiile legate de dezvoltarea şi de protecţia mediului; 
• la politicile de dezvoltare şi de protecţia mediului; 
• la politicile de dezvoltare şi la investiţiile specifice. 

 II. Prin cunoaşterea mediului economic conjunctural sunt vizate, în principal, 
următoarele aspecte: 
 • randamentul mediu naţional/ramură economică/sector industrial al activelor fixe şi la 
cifra de afaceri; 
 • interesul financiar, economic şi social pentru o investiţie specifică; 
 • costuri medii aproximative de achiziţie şi implementare a bunurilor de proprietate 
intelectuală; 
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 • tendinţele de dezvoltare a domeniului, evoluţii structurale în sfera produselor şi a 
tehnologiilor; 
 • restricţii limitative diverse (de legislaţie, economico-sociale, ecologice ş.a.); 
 • productivitatea muncii, randamentul ştiinţific şi rata de implementare a rezultatelor 
cercetării. 
 III. Evaluarea stării interne a agentului economic din cadrul sistemului de transfer 
tehnologic. 
 • evaluarea tendinţelor principalilor indicatori financiari; 
 • productivitatea muncii pentru sectoarele de producţie şi randamentul ştiinţific pentru 
personalul de concepţie; 
 • remunerarea personalului, pentru creativitate şi inovare (distinct, dacă este posibil); 
 • costurile medii pentru generarea bunurilor de proprietate intelectuală, aportul personal 
al personalului de cercetare; 
 • politica de atragere şi formare a personalului de cercetare; investiţii în stimularea 
procesului de creaţie şi inovare; 
 • prestigiul ştiinţific al agentului economic, marca produselor, marca de calitate; 
 • potenţialul de cercetare şi perspectivele pe termen lung. 
 IV. Nivelul ştiinţific şi profesional al personalului de cercetare 
 • recunoaşterea ştiinţifică a cunoştinţelor şi potenţialului personalului de cercetare, 
individual şi în colectivitate; 
 • ataşamentul faţă de cultura ştiinţifică şi domeniul de activitate, faţă de activitatea 
prestată în mod curent; 
 • integrarea în colectiv şi în ansamblul activităţii agentului economic, orientarea pe 
susţinerea ansamblului; 
 • participarea la viaţa ştiinţifică naţională şi internaţională, la schimbul de informaţii; 
 • abilităţile în conceperea aplicaţiilor raportate la dotarea existentă, abilitatea în 
mânuirea echipamentelor din dotare. 
 Se menţionează că informaţiile necesare evaluării, prezentate anterior, se completează 
cu date despre bunul de proprietate intelectuală vizat, dintre care se pot menţiona: gradul de 
noutate, nivelul ştiinţific şi tehnologic, facilitatea în aplicare, durata de viaţă fizică şi morală, 
nivelul de acceptabilitate, eficienţa economică aşteptată ş.a.m.d. şi care vor putea fi abordate 
ulterior. 
 În cadrul elementelor de relevanţă, modul de contractare a transferului de bunuri de 
proprietate intelectuală este esenţial. În acest sens, se au în vedere următoarele aspecte: 
 • modul de acordare a licenţei  (exclusivă, neexclusivă, limitată ş.a.); 
 • modul de remunerare a transferului (suma forfetară, redevenţa, participaţie ş.a.); 
 • modul de asigurare a asistenţei tehnice (documentaţie completată în faza iniţială, 
documentaţie asigurată pe parcurs, drept de utilizare şi asistenţă, fără asistenţă ş.a.). 
 În vederea asigurării unei proceduri de calcul rapide şi eficiente este necesară 
selectarea corectă a criteriilor de evaluare şi cuantificarea facilă a valorii acestora. De 
asemenea, utilizarea acestor parametri se realizează cu precauţii, în vederea reducerii 
posibilităţilor de eroare, respectiv de supraapreciere sau subaprecierea valorii propuse pentru 
tranzacţionare. 
 Validarea rezultatelor cercetării va fi în măsură să furnizeze principalele elemente 
legate de determinarea modului de abordare a evaluării, precum şi încadrarea în mediul 
exterior a agentului economic din cadrul sistemului de transfer tehnologic, cum ar fi: piaţa, 
concurenţa, managementul, perspectivele sectorului ş.a. În funcţie de metoda de evaluare cea 
mai potrivită, de formulele de calcul folosite pentru a realiza evaluarea în condiţiile cele mai 
favorabile şi celei mai bune conjuncturi, precum şi evidenţierea factorilor de risc care pot 
influenţa stabilirea valorii de raportare, se poate aprecia în ce măsură agentul economic 
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implicat în realizarea transferului de tehnologie are intenţia de a orienta bunul de proprietate 
intelectuală deţinut. 
 În acest sens se structurează două direcţii principale: 
 • menţinerea în patrimoniu, în scopul valorificării în interes propriu; 
 • vânzarea dreptului de utilizare/producere către un alt agent economic pentru valorifi-
carea de către acesta. 
 În cazul în care se urmăreşte menţinerea în patrimoniu, metoda de evaluare are la bază, 
conform posibilităţilor oferite de modalităţile de înregistrare, reconstituirea cheltuielilor 
ocazionate de realizarea bunului de proprietate intelectuală. 
 În cazul în care se au în vedere o tranzacţie către un agent economic extern, este 
importantă stabilirea unei valori de piaţă, de obicei bazată pe nivelul de rentabilitate obţinut în 
urma exploatării bunului de proprietate intelectuală vizat. Valoarea de piaţă propusă are la 
bază intenţia declarată de a servi în intenţiile (de obicei, diametral opuse) ale ambilor 
parteneri, chiar dacă nu o poate realiza în totalitate.  
 Această metodă de evaluare are la bază, de obicei, un scenariu de evaluare. Realismul 
în realizarea acestui scenariu, precum şi racordarea sa la realităţile pieţei produselor şi 
tehnologiilor noi, oferă şansa finalizării tranzacţiei. Un scenariu corect şi realist se cuvine să 
conţină o serie de informaţii, cu caracter estimativ, care să anticipeze, pe de o parte, 
rezultatele financiare care se pot obţine prin aplicarea/valorificarea brevetului şi, pe de altă 
parte, costurile legate de operaţiunea respectivă. 
 Categoriile de rezultate financiare exprimate în valori băneşti care pot fi vizate în 
scenariu sunt, în principal, următoarele: 
 • creşterea/producerea profitului; 
 • creşterea cifrei de afaceri; 
 • reducerea unor consumuri de materii prime, materiale, componente sau a utilităţilor 
tehnologice; 
 • reducerea importurilor, în special în cazul celor dificil de asigurat în condiţiile dorite 
şi la termenele utile; 
 • reducerea poluării, protecţia mediului şi a personalului, rezolvarea unor probleme 
sociale şi altele. 
 Cheltuielile provenite din aplicare/valorificare pot să se refere, în principal, la una din 
următoarele categorii: 
 • costul achiziţiei drepturilor de aplicare/valorificare a bunului de proprietate 
intelectuală; 
 • costurile legate de asistenţa tehnică de aplicare, de studiile de fezabilitate, planuri de 
afaceri, studii de mediu ş.a.; 
 • costurile legate de investiţii; 
 • costurile legate de punerea în funcţiune, instruirea personalului; 
 • costurile legate de asigurarea mijloacelor circulante şi de plăţile curente necesare 
desfăşurării proceselor de producţie/comercializare; 
 • costurile legate de promovare, reţele de distribuţie. 
 Atât veniturile, cât şi cheltuielile previzionate depind, în bună măsură, şi de modul în 
care creatorul bunului de proprietate intelectuală se implică în aplicarea/valorificarea acestuia. 
Calitatea ofertei, ca şi serviciul legat de transferul respectiv pot constitui elemente care 
influenţează nivelul tranzacţiei şi interesul părţilor pentru finalizarea acesteia. 
 De asemenea, tipul de contract propus pentru transferul bunului de proprietate 
intelectuală poate influenţa nu numai valoarea tranzacţiei, dar şi alegerea procedurii de 
evaluare. De exemplu, în unele cazuri, când se vizează o valoare forfetară şi un contract de 
exclusivitate, valoarea propusă pentru tranzacţionare provine din reconstituirea costurilor de 
realizare, la care se adaugă cheltuielile sociale, un profit bun şi altele. 
  



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a II-a. Finanțe corporative 319 

3. Evaluări patrimoniale 
 
 Pentru evaluările patrimoniale, modul de calcul al cheltuielilor ocazionate de 
producerea bunului de proprietate intelectuală este specific fiecărei întreprinderi din cadrul 
sistemului de inovare şi transfer tehnologic, în limita reglementărilor legale, prevăzute în 
Legea contabilităţii prin metodologia care se referă la aceste aspecte. Ca o trăsătură specifică, 
la aceste valori se pot contabiliza şi unele cheltuieli generale, legate de repartizarea unor 
costuri referitoare la formarea, antrenarea şi specializarea personalului. Condiţia ca 
respectivele cheltuieli să fie admise este ca ele (costurile) să fie direct legate de facilitarea 
realizării bunului de proprietate intelectuală. O formulă aplicabilă este prezentată în 
continuare: 
 
 VP = CT + (CAPC) + (P)        (1) 
în care: 
 VP reprezintă valoarea patrimonială; CT costuri totale legate de producerea bunului de 
proprietate intelectuală prevăzute şi evidenţiate separat; (CPAC), cheltuieli legate de 
asigurarea, atragerea şi formarea personalului de cercetare – parantezele indică opţiunea 
pentru reţinerea sau nu a acestei sume în formarea valorii; (P) profitul aşteptat de unitate sau 
de realizatorul bunului respectiv, poate fi inclus sau nu în valoarea patrimonială totală. 
 

 
4. Evaluări de randament 

 
 Pentru evaluările de piaţă, destinate tranzacţionării efective, este necesară 
dimensionarea câtorva elemente de bază: cifră de afaceri, profitul, durata de viaţă rentabilă a 
bunului evaluat, rata de actualizare. Aceste elemente sunt specifice evaluărilor bazate pe 
profitabilitate, fiind de uz curent în evaluările activelor tangibile. Printre numeroasele metode 
care se aplică în evaluări de randament, considerăm că doar două sunt esenţiale: 
 • determinarea sporului cifrei de afaceri la utilizatorii rezultatelor C&D, la care se pot 
adăuga şi unele efecte înregistrate în activităţile conexe (reduceri de importuri, economii de 
materiale ş.a.). În general, aceste efecte nu pot fi însumate, cuantificarea fiind numai un 
artificiu specific scenariilor de evaluare; 
 • determinarea profitului net obtenabil în urma aplicării rezultatelor cercetării. 
 În ambele cazuri, valorile determinate se aduc la forma unui supraprofit care se adaugă 
la profitul real al unităţii, în vederea determinării capacităţii reale de a produce profit. 
Opţiunea pentru una din cele două metode depinde de natura datelor obţinute de la beneficiari, 
precum şi de intenţiile legate de introducerea unor clauze contractuale. 
 
 4.1. Metoda profitului suplimentar determinat pe seama sporului cifrei de afaceri  

(prin redevenţe) 
 Valoarea se determină ca o redevenţă (de obicei la un nivel între 3 şi 7%), aplicată la 
sporul cifrei de afaceri sau, după caz, reducerilor de cheltuieli materiale, ale importurilor, 
cuantificarea impactului ecologic ş.a. 
 Dificultatea metodei constă în evaluarea corectă a acelor efecte economice nete, care 
pot fi materializate în cifra de afaceri: 
 
 PS = (3 … 7)% × CA            (2) 
în care: 
 PS reprezintă profitul suplimentar; (3 … 7)%, cota de redevenţă, în general acceptată; 
CA, cifra de afaceri (spor evaluat). 
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4.2. Metoda determinării profitului net anual 
 În cazul în care, spre deosebire de varianta precedentă, datele de evaluare a efectelor 
economice la utilizator (deţinute sau ajunse în posesia titularului) sunt sub forma unui şir de 
profituri nete, se poate adopta următorul proces etapizat: 

1. se determină valoarea actualizată a profitului net pe o perioadă relevantă de timp, în 
concordanţă cu durata de viaţă a produsului sau rezultatului activităţii C&D; 

2. se deduc cheltuielile de cercetare-experimentare, inclusiv cele de invenţii, la valori 
actualizate; 

3. se repartizează profitul astfel calculat pe durata de viaţă a produsului şi se obţine 
efectul economic net anual (EENA). 

 Valoarea este dependentă de influenţele datorate rentabilităţii generale a unităţii 
utilizatoare a valorilor intelectuale. De aceea, EENA trebuie corectată cu rentabilitatea medie 
a subramurii, eliminându-se elementele de subiectivism. 
 Se corectează valoarea EENA cu indici dependenţi de rentabilitatea medie a ramurii 
prin reconstituirea cifrei de afaceri (CA), astfel: 
 
 CA = 1/r × 1/i × v/k × EENA          (3) 
în care: 

r reprezintă rentabilitatea medie a ramurii industriale;   
i – 0,62, indicele de reconstituire a profitului brut;  
v are valori în domeniul 3 – 10 ani, durata de viaţă a proiectului;  
k = 1,5 – 3, coeficient care variază în acelaşi sens cu viteza de depreciere şi cu riscul 
acţiunii, cu valori cuprinse în intervalul 1,5-3. 

 Şi alte metode pot fi adoptate, însă aplicarea acesteia este esenţială ca nivel de 
referinţă. 
 Profitul suplimentar real (PS), datorat titularului se poate reconstitui utilizând relaţia: 
 
 PS = (7)% × CA,           (4) 
 
în care: CA se determină cu ajutorul relaţiei precedente. 
 
 4.3. Evaluarea duratei de viaţă a bunului de proprietate intelectuală 
 Asupra acestui parametru se pot înregistra  mai multe puncte de vedere, din care 
următoarele pot fi considerate importante: • durata de viaţă este egală cu durata de menţinere 
în exploatare, indiferent de aplicator; • durata de viaţă (rentabilă) este egală cu durata de 
exploatare în care rentabilitatea asigurată în mod direct este la un nivel situat peste media 
rentabilităţii de ramură; • durata de viaţă este egală cu durata de exploatare pentru care se 
obţine profit, indiferent de cuantum. 
 În vederea asigurării veniturilor aşteptate de titularul bunului de proprietate 
intelectuală, este recomandat să se ia în calcul durata de viaţă rentabilă. În general, această 
perioadă poate fi, în condiţiile din România, între 3 şi 10 ani. În ţările puternic industrializate 
2-3 ani este o perioadă convenabilă. 
 În general, se recomandă utilizarea unei rate de actualizare neinflaţionistă, cuprinsă 
între 9 şi 15%, reglajul fin fiind rezultatul rentabilităţii medii a subramurii sectorului în 
economia ţării. 
 Ca formulă de calcul, cea mai potrivită, pornind de la datele introduse, este aceea 
denumită, prin similitudine cu metodele de evaluare a activelor tangibile, valoarea de 
profitabilitate limitată 
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în care: n reprezintă numărul curent al anului, din durata de viaţă pentru care se face 
determinarea (în cazul nostru durata de viaţă rentabilă); Pn este profitul din anul curent 
respectiv; a, rata de actualizare. 
 

4.4. Factorii de risc care influenţează stabilirea valorii calculate 
 Factorii de risc, în sensul utilizat în acest paragraf, sunt cei care printr-o variaţie 
neaşteptată pot conduce la modificarea substanţială a valorilor fluxurilor financiare aşteptate. 
Pe niveluri, factorii de risc se pot grupa după următoarele criterii: 

a) Tendinţe macroeconomice externe 
Prin integrarea într-un mediu economic nou, referinţele se pot modifica în sensul 

opţiunii pentru acele elemente operaţionale mediului mai evoluat (ex.: în cazul integrării în 
Comunitatea Europeană). În acest sens, ar trebui adoptate, în principal, următoarele referinţe: 

- structura şi organizarea sistemului economic; 
- nivelurile de productivitate a muncii şi de rentabilitate financiară; 
- tendinţele evolutive în structura şi calitatea produselor şi tehnologiilor, inclusiv în 

reglementările şi restricţiile legate de protecţia mediului; 
- politicile de dezvoltare şi de investiţii specifice; 
b) Tendinţele mediului economic extern sectorului economic 

 Se au în vedere relaţiile cu mediul extern imediat, respectiv economia naţională cu 
ramurile şi sectoarele economiei naţionale, precum şi cu agenţii economici locali. Se pot 
enumera ca elemente generatoare de risc: 

- variaţia randamentului mediu naţional/ramura economică/sector industrial al 
activelor fixe şi la cifra de afaceri; 

- interesul financiar, economic şi social pentru un sector de investiţii; 
- costurile medii aproximative de achiziţie şi implementare a bunurilor de 

proprietate intelectuală; 
- restricţii limitative (putere de cumpărare a clienţilor direcţi şi indirecţi, legislaţie, 

reglementări ecologice ş.a.); 
- productivitatea muncii (în industria locală), randamentul ştiinţific şi rata de 

implementare a rezultatelor cercetării. 
c) Starea internă a agentului economic 

 Evoluţii majore în starea agentului economic aplicator, în sensul variaţiilor consistente  
faţă de situaţia urmată probabilistic utilizată în redactarea scenariului de modernizare, pot fi 
încadrate într-una din următoarele categorii: 
 - productivitatea muncii pentru sectoarele de producţie, dar şi a sectoarelor de 
concepţie; 
 - niveluri de remunerare; 
 - costuri medii ale materiilor prime şi materialelor, precum şi ale utilităţilor 
tehnologice; 
 - prestigiul ştiinţific, economic, comercial al agentului economic, al mărcii de produs; 
 - potenţialul şi perspectivele pe termen lung. 
 Analizele sunt valabile atât pentru agentul economic aplicator, cât şi pentru titularul 
(realizatorul) bunului de proprietate intelectuală tranzacţionat. 
 d) Tendinţe conjuncturale 
 Acestea sunt legate de factori de piaţă ai agentului economic, de evoluţiile acestei 
structuri. Se pot enumera: gradul de noutate, nivelul ştiinţific şi tehnologic, facilităţile de 
aplicare, durata de viaţă fizică sau morală, nivelul de acceptabilitate, eficienţa economică 
aşteptată, concurenţa ş.a. 
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 Aceşti factori de risc trebuie luaţi în calcul sub forma unor coeficienţi cuantificabili în 
măsura posibilităţilor de asigurare a compatibilităţii şi simplităţii.  
 Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991 (art. 47-51) precizează care 
este natura imobilizărilor necorporale şi explică modalităţile de amortizare a acestora. 
Activele intangibile cuprind toate elementele de activ care nu au o formă materială, dar care 
contribuie, în mod direct şi adesea în mod decisiv, la obţinerea profitului unei întreprinderi. 
 Numărul şi denumirea activelor necorporale care pot fi evaluate distinct, înscrise în 
bilanţ şi supuse amortizării sunt foarte diferite, în funcţie de mărimea şi natura  activităţii 
unităţilor patrimoniale. 
 Pentru ca un element necorporal să fie înscris în activul bilanţului, acesta trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

- identificarea exactă a elementului  de activ printr-o denumire precisă; • nivelul de 
achiziţionare a elementelor necorporale; • posibilitatea stabilirii unei durate de viaţă 
determinată a activelor necorporale; • posibilitate de transfer a dreptului de proprietate a 
activelor necorporale. 
 În literatura de specialitate există şi alte criterii pentru înregistrarea contabilă a 
activelor necorporale: 

- achiziţionarea activelor necorporale poate fi înregistrată în bilanţ la costul lor de 
achiziţie; • activele necorporale produse de întreprindere pot fi înregistrate în bilanţ; • reeva-
luarea periodică a activelor necorporale este permisă; • activele necorporale pot fi amortizate 
pe parcursul unei perioade de timp identificată cu cea în care proprietarul obţine un profit 
economic din utilizarea acestora; • orice evaluare se face de către un expert profesionist 
independent. 
 Clasificările activelor necorporale şi a proprietăţii intelectuale nu se face unitar după 
un anumit standard internaţional, ele diferă de la ţară la ţară (ţările vest-europene, SUA, 
Canada, Australia, Japonia etc.). 
 În general, distincţia dintre activele necorporale şi drepturile de proprietate intelectuală 
se face numai teoretic pentru a se putea evidenţia sursele de constituire a drepturilor 
patrimoniale nemateriale ale firmelor. 
 În practica contabilă, grupele de active necorporale din bilanţ, cuprind activele 
necorporale distincte (cheltuieli de constituire şi cheltuieli de cercetare-dezvoltare), drepturi 
de proprietate intelectuală şi goodwill (fond comercial). 
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Rezumat. Metodele de analiză tehnică privind determinarea preţului acţiunilor cotate 
pe bursele de valori au înregistrat evoluţii spectaculoase în ultimele decenii. Este un fapt des 
întâlnit ca în cadrul acestor metode să găsim imersiuni ale altor ştiinţe. Dorinţa de a modela 
influenţa factorilor proveniţi din economia comportamentală, reprezentând de cele mai multe 
ori variabile calitative, impune abordări noi pentru a cuantifica această influenţă.   
În această lucrare prezentăm o metodă de analiză tehnică pentru determinarea preţului viitor 
al unei acţiuni după ce acesta a egalat o anumită „valoare întreagă”, valoare cu un impact 
deosebit asupra deciziilor investitorilor. Metoda se bazează pe comparaţia cu analiza din 
fizică legată de mişcarea undelor după intersectarea cu planul ce separă două medii diferite.   
 

Cuvinte-cheie: Asset Pricing; Behavioral Finance; Qualitative Variables; Investors. 
 
Coduri JEL: G, G12.  
 

 
1. Introducere 
 
Mişcarea preţului este urmarea acţiunii fenomenului de masă în care majoritatea 

actorilor prezenţi pe piaţa de capital, ce tranzacţionează titlul respectiv, decid trecerea peste un 
anumit nivel, numit prag psihologic, şi accelerarea rentabilităţilor zilnice obţinute sau 
întoarcerea la un preţ mai mic decât acel nivel, scăzând cu o viteză calculabilă. 

Percepţia investitorilor asupra unor valori specifice, de exemplu valoarea de  10 euro 
pentru o acţiune al cărei preţ s-a aflat în ultimele şase luni sub acest nivel, determină o 
schimbare a mediului prin care trece trendul preţului unei acţiuni. Astfel trecerea dintr-o 
valoare oarecare într-o valoare specifică este similară cu trecerea luminii dintr-un mediu optic 
în altul. Schimbarea de mediu se datorează exclusiv factorului psihologic al investitorilor. 
Dacă deţinătorii a peste jumătate din acţiunile tranzacţionate cred că valoarea specifică 
reprezintă o valoare ce nu poate fi depăşită pe termen scurt, atunci această valoare se va 
comporta ca un mediu mai puţin dens şi va întoarce trendul ascendent ce a activat până în 
punctul (momentul) de trecere. Investitorii atribuie o importanţă mai mare anumitor valori 
deoarece: 

1. Sunt valori care ies în evidenţă prin faptul ca au valori întregi şi intră în analizele 
multor investitori. 

2. Doresc să marcheze profitul. 
3. Se gândesc că mulţi jucători pe piaţă vor să marcheze profitul şi preţul o să scadă. 
4. Alţi factori care determină aceasta percepţie. 
 Este o certitudine faptul că avem foarte multe ordine de tranzacţionare legate de 

aceste „valori întregi de referinţă”. 
 

2. Trendul privit ca o undă de mişcare 
 
Prin comparaţie cu fizica, trendul preţului unei acţiuni poate fi văzut în mod similar cu 

undele optice, sonore, lichide sau alte tipuri de unde de mişcare. Singura diferenţă, care ne 
face mai puţin receptivi este aceea că viteza de modificare a preţului este mult mai mică decât 
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în cazul celorlalte unde, în special cele optice. Comportamentul oricărei unde la punctul de 
trecere dintr-un mediu în altul este următorul:  

- o parte se va reflecta (preţul acţiunii îşi va modifica sensul trendului şi se va 
întoarce la valori mai mici decât valoarea de referinţă, cu un unghi de reflexie egal cu unghiul 
de incidenţă). 

- o parte va fi absorbită, fenomenul reflexiei totale (cursul va fi staţionar în jurul 
valorii respective pentru o perioadă de câteva zile). 

- o parte va trece şi viteza va fi modificată datorită trecerii într-un mediu nou (preţul 
acţiunii îşi va continua trendul ascendent, însă unghiul de refracţie o să fie diferit faţă de 
unghiul de incidenţă). 

Pentru a uşura înţelegerea conceptului şi a avea un punct bun de plecare, în acest 
material vom considera că trendul acţiunii respective, după atingerea valorii întregi de 
referinţă, se va găsi într-una din cele două situaţii: se va întoarce în mediul din care a venit, şi 
preţul acţiunii o să scadă cu o anumită viteză, îşi va continua ascensiunea, iar preţul o să 
crească cu o vitează calculabilă. 

În cazul opticii geometrice, o parte din lumină este reflectată şi cealaltă parte îşi schimbă 
direcţia când intră în al doilea mediu. 

 
Sursa: http://www.physicstutorials.org 

Figura 1. Refractarea luminii la trecerea în alt mediu optic 
 

unde: 
IO este raza de incidenţă, determinată de dreapta care arată direcţia luminii; 
O – Punctul de incidenţă, unde raza de lumină care provine dintr-un mediu întâlneşte un 
nou mediu; 
N – Normala, dreapta perpendiculară pe suprafaţa de separare în punctul de incidenţă; 
OR- Raza refractată; este dreapta care arată direcţia luminii care a trecut în mediul doi; 
I – unghiul de incidenţă, este unghiul format de raza de incidenţă cu normala; 
R – unghiul de refracţie, este unghiul format de raza refractată cu normala. 

 
Cauza refracţiei la trecerea undei dintr-un mediu în altul (devierea de la traiectoria 

iniţială) se datorează exclusiv schimbării vitezei de deplasare, pentru că noul mediu este mai 
dens sau mai puţin dens în comparaţie cu mediul iniţial. 

Legile refracţiei sunt următoarele:  
- dreapta de incidenţă, cea refractată şi normală se găsesc în acelaşi plan. 
- legea lui Snell: pentru două medii date, raportul dintre sinusul unghiului de 

incidenţă şi cel al unghiului de refracţie este constant. 

m
r
i
=

sin
sin , m este indicele relativ de refracţie al mediului al doilea faţă de primul. 
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m=
1

2

n
n , unde n1  si n 2 reprezintă indicii de refracţie pentru cele două medii. 

În cazul opticii, indicii de refracţie depind de următorii factori: 
- natura mediului; 
- culoarea luminii incidente. 
Undele de mişcare se comportă diferit la trecerea dintr-un mediu în altul. Undele 

sonore îşi măresc viteza într-un mediu mai dens (viteza sunetului în apă este mai mare decât în 
aer), în timp ce undele optice îşi micşorează viteza într-un mediu mai dens (viteza luminii în 
sticlă e mai mică decât în aer). 

Din punct de vedere fizic, refracţia este o consecinţă a principiului Huygens–Fresnel; 
acesta afirmă că o undă se propagă din aproape în aproape, punctele de pe frontul de undă 
fiind nişte „surse” secundare - suma fronturilor de undă ale acestor surse va fi noul front al 
undei. Considerându-se limita dintre cele două medii ca locul de formare a surselor secundare, 
se poate observa că noul front de undă se va deplasa sub un unghi diferit de unghiul de 
incidenţă al frontului de undă original. 

Considerăm că trendul acţiunilor se manifestă ca o undă de mişcare cu o activitate 
similară celei optice. În urma comparării cu undele fizice avem următoarele ipoteze: 

1. Dreapta de incidenţă este calculată din preţurile de închidere ale acţiunii respective 
în ultimele 10 zile înaintea punctului (zilei) de incidenţă. 

2. Punctul de incidenţă (punct de rupere) reprezintă momentul în care acţiunea are 
preţul egal cu “valoarea întreagă”. 

3. Unghiul de incidenţă i este unghiul format din dreapta de incidenţă cu normala. 
4. n1  este indicele de refracţie al mediului format din perioada anterioară atingerii 

„valorii întregi”. Considerăm acest indice ca fiind egal cu valoarea 1. 
5. n 2  este indicele de refracţie al mediului format din perioada următoare atingerii 

„valorii întregi”, pentru preţuri ale acţiunii mai mari decât această valoare. Acest indice diferă 
de valoarea 1 exclusiv datorită percepţiei investitorilor asupra valorii ce separă cele două 
medii. 

6. Normala reprezintă dreapta perpendiculară pe axa timpului în punctul dat de 
valoarea de referinţă. 

Pentru exemplificare vom analiza acţiunile Ubisoft, cel mai mare dezvoltator de jocuri 
din Europa. Data de referinţă este 08.11.2010 şi „valoarea întreagă” luată în discuţie este 
preţul de 10 euro pe acţiune. 

Problema pe care o propunem spre rezolvare este aceea că, în situaţia în care 
cunoaştem unghiul de incidenţă şi indicele de refracţie, să determinăm preţul viitor al acţiunii 
luate în discuţie. Pentru a face acest lucru este necesar să determinăm unghiul de refracţie 

(unghiul de reflexie este egal cu cel de incidenţă): )sin(sin
2

11 i
n
nr −= , 1n  şi n 2  fiind indicii de 

refracţie ai celor două medii. Cum în cazul nostru indicele de refracţie al primului mediu este 

1, formula devine: )sin1(sin
2

1 i
n

r −= . În cazul unui unghi de incidenţă foarte mare („raza” 

cade foarte pieziş), poate apărea fenomenul de reflexie totală: practic trendul nu-şi va continua 

traiectoria ascendentă. Acest lucru se întâmplă pentru i > i critic , unde i critic = )(sin
1

21

n
n− . 
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Sursa: http://www.google.com/finance 

Figura 2. Valoarea întreagă 10 eur pentru acţiunea Ubisoft 
 
 
Acest lucru înseamnă că ne putem afla în una din situaţiile: 
1. dacă n 2 > 1, unghiul de refracţie va fi mai mic decât cel de incidenţă şi preţurile o să 

crească cu o rentabilitate mai mare decât în ultimele 10 zile.  
2. dacă n 2 < 1, unghiul de refracţie va fi mai mare: 
a. i< i critic , preţurile o să crească cu o rentabilitate mai mică decât în ultimele 10 zile. 
b. i= i critic , avem fenomenul de reflexie totală şi preţurile vor oscila în jurul „valorii 

întregi”. 
c. i> i critic , avem fenomenul de reflexie şi preţurile o să scadă, trendul îşi schimbă 

traiectoria. Unghiul de reflexie o să fie egal sau foarte aproape de unghiul de incidenţă. 
În fapt, dacă determinăm unghiul pe care îl va face trendul cu normala şi vom afla 

indicele mediului 2 determinat de percepţia investitorilor, în oricare din cele două cazuri 
(refracţie sau reflexie) o să putem determina unghiul dreptei pe care se vor găsi preţurile 
viitoare. 

 
3. Determinarea dreptei de incidenţă 
 
Prin viteza cu care se mişcă un trend (o numim viteză prin comparaţie cu undele de 

mişcare) înţelegem traiectoria dată de preţurile anterioare atingerii nivelului de referinţă. 
Modelul propus, valabil pentru termene scurte, analizează preţurile de închidere 

obţinute într-o perioadă de 10 zile de tranzacţionare, anterioare punctului de intersecţie cu 
noul mediu. 

      Relaţia dintre rentabilităţi şi unghiul de incidenţă este următoarea: 
- dacă rentabilităţile zilnice cresc în această perioadă, creşte şi forţa de incidenţă, prin 

diminuarea unghiului de incidenţă. 
- dacă rentabilităţile scad, creşte unghiul de incidenţă şi, în funcţie de densitatea 

mediului 2,  există o probabilitate mai mare ca trendul să-şi schimbe sensul. 
- dacă sunt constante, atunci ne găsim pe dreapta de incidenţă. 
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Pentru a determina efectul de refracţie sau reflexie trebuie să determinăm o dreaptă de 
incidenţă. Aceasta va fi obţinută folosind mcmmp pentru a obţine un trend liniar din cele 10 
preţuri zilnice de închidere. 

Diferit faţă de mcmmp este faptul că există o condiţie suplimentară: dreapta trebuie să 
treacă prin punctul de incidenţă. 

Funcţia dreptei de incidenţă este ŷ (t)= a+b×t, unde a şi b reprezintă parametrii dreptei 
şi t reprezintă timpul. 

Utilizând metoda celor mai mici pătrate şi ţinând cont de restricţia suplimentară, 
trebuie să rezolvăm următorul sistem: 

 

10a + b ∑∑
==

=
10

1

10

1
)(

tt
tyt          (1) 

a∑
=

10

1t
t + b ∑∑

==

×=
10

1

10

1

2 )(
tt

tytt         (2) 

a + b × 10 = Valoarea întreagă        (3) 
 
În cazul exemplului nostru (compania UBISOFT, cotată pe bursa de valori din Franţa), 

datele analizate în perioada 26 octombrie 2010 – 8 noiembrie 2010 (10 şedinţe de 
tranzacţionare) sunt: 
 

Tabelul 1 
Evoluţia UBI în perioada 26.10.2010-08.11.2010 

 

ziua 26.10 27.10 28.10 29.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 08.11 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Preţ 
acţiune 

y(t) 
8,937 8,969 9,244 9,349 9,244 9,297 9,289 9,331 9,739 10 

 
Ţinând cont că în cazul nostru „valoarea întreagă” este 10, ecuaţia 3 devine: 
 
A + b × 10=10  a = 10(1-b) 

Utilizând softul SPSS, prin modelarea prin regresie a funcţiei 
^
y (t) = 10(1-b) + b × t 

obţinem: b= 0,13 euro (Anexa 1). 
Unghiul de incidenţă i = arccotangent(b) = arccotangent(0,13) = 82,5 grade. 
Deoarece acest unghi este foarte mare, daca n 2 este mai mic decât 1 atunci vom avea 

fenomenul de reflexie şi trendul îşi va schimba semnul rezultând o scădere a preţurilor.  
 

4. Determinarea indicelui de refracţie n 2  
 
Acest indice ia valori diferite de 1 exclusiv datorită aşteptărilor investitorilor legate de 

„valoarea întreagă” analizată. 
Formula propusă în această lucrare este: 
n 2 = l × k × p,  

unde: 
l analizează evoluţia preţurilor acţiunii respective din momentul în care a fost atinsă 

„valoarea întreagă” anterior şi momentul punctului de incidenţă. 

l = 
NZS
NZC ,  

unde: 
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NZC – reprezintă numărul de zile cu rentabilităţi zilnice pozitive în perioada 
menţionată 

NZS – reprezintă numărul de zile cu rentabilităţi zilnice negative în perioada 
menţionată 

k reprezintă raportul dintre volumul mediu de tranzacţionare a ultimelor 10 zile şi 
volumul mediu de tranzacţionare din zilele cu rentabilitate pozitivă din perioada analizată. 

K=
VMTC
VMT10 ,  

unde:  
10VMT  reprezintă volumul mediu de tranzacţionare a ultimelor 10 zile; 

VMTC  reprezintă volumul mediu de tranzacţionare din zilele cu rentabilitate pozitivă 
din perioada analizată; 

p reprezintă raportul dintre preţul mediu de tranzacţionare în ultimele 10 zile şi 
„valoarea întreagă”. 

p = 
VI

PM10 ,  

unde: 
PM10 reprezintă preţul mediu de tranzacţionare în ultimele 10 zile 
VI reprezintă valoarea întreagă luată în analiză. 
 

În exemplul nostru, perioada analizată este 26 aprilie 2010-08 noiembrie 2010. 
Valoarea de 10 euro a fost atinsă de acţiunea UBI ultima dată în data de 26 aprilie. În aceste 
condiţii valorile indicatorilor sunt prezentate mai jos. 

 

 
Figura 3. Evoluţia acţiunii Ubisoft într-un ciclu al valorii întregi 

 
a) calculul mărimii relative l: 
Numărul de zile de tranzacţionare în perioada analizată este 141. 
 

NZC = 62 zile 
NZS = 79zile 
 

l= 62/79=0.7848 
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b) calculul mărimii relative k 
Volumele tranzacţionate în ultimele 10 zile sunt:  
 

Tabelul 2 
Volum tranzacţionare în perioada 26.10.2010-08.11.2010 

 

ziua 26.10 27.10 28.10 29.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 08.11 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volum tranzacţionare 
actiune (mii acţiuni) 

429 523 800 1024 477 300 723 594 1093 1153 

 
În aceste condiţii VMT10 = 711,6 mii acţiuni. 
Media volumului de tranzacţionare pentru cele 62 de zile de rentabilităţi pozitive este 

VMT = 1028,4 mii acţiuni. 
K= 711,6/1028,4= 0,6919 
c) calculul mărimii relative p 
Preţul mediu al ultimelor 10 zile este 9,4 euro, iar valoarea întreagă analizată este 10 euro. 
P= 9,4/10 = 0,94 
Indicele de refracţie al mediului 2 este: 
n 2 = l×k×p= 0.7848×0,6919×0,94 = 0,5104 
Această valoare este mult mai mică decât indicele de refracţie al mediului 1. Acest 

lucru va determina un unghi de refracţie mult mai mare faţă de unghiul de incidenţă. Dacă 
unghiul de incidenţă nu este mai mic decât unghiul critic, vom înregistra scăderi ale preţului 
imediat după atingerea „valorii întregi” de 10 eur. 

 
5. Determinarea unghiului de refracţie sau reflexie 

 

Unghiul de refracţie este )sin1(sin
2

1 i
n

r −= . În exemplul nostru 2n  este 0,5104 şi i este 

82,5 grade. Atunci unghiul de refracţie este sin r =0,73/0,51= 1,43. Pentru că sin r este mai 
mare de 1, atunci înseamnă că întâlnim fenomenul de reflexie. 

Acest lucru se întâmplă în primul rând datorită faptului că unghiul de incidenţă de 82,5 
grade este mai mare decât unghiul critic pentru densitatea scăzută a mediului 2, şi anume 

i critic = )
n
n(sin

1

21− = 30 grade.  

Dacă unghiul de incidenţă era mai mic de 30 de grade, ţinând cont de faptul că indicele 
de refracţie al mediului 2 este mai mic decât cel al mediului 1, am fi avut un trend ascendent 
în continuare, dar cu rentabilităţi mai mici. 

 
6. Stabilirea preţurilor viitoare folosind metoda analizată 
 
În situaţia dată, trendul îşi schimbă sensul cu un unghi egal cu unghiul de incidenţă. 

Astfel, în perioada următoare, trendul va fi descendent, cu o rentabilitate medie negativă, dar 
egală în modul cu cea de pe dreapta de incidenţă. 

Astfel, ne aşteptăm ca în perioada imediat următoare, după data de 3 noiembrie, 
preţurile să scadă cu 0,13 euro în medie pe zi, lucru pe care astăzi, 10 decembrie, putem să-l 
remarcăm cu uşurinţă. 
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Figura 4. Preţul acţiunii Ubisoft în primele patru zile de tranzacţionare după data de 8 noiembrie 

      
 În figura precedentă observăm că după patru zile de tranzacţionare, în data de 12 

noiembrie, preţul de închidere a fost 9,44 euro. 
Considerând o scădere medie cu 0,13 euro pe zi, ne aşteptăm ca preţul în data de 12 

noiembrie să fie 10 – 0,13 × 4= 9,48 euro, valoare foarte apropiată de cea reală. 
 
 

7. Concluzii 
 
Prezenta analiză tehnică determină cu o probabilitate foarte mare evoluţia preţului 

acţiunii pentru următoarele zile, faţă de momentul în care este atinsă „valoarea întreagă”. 
Există şi multiple încercări de a depăşi o anumită valoare a preţului, datorate 

schimbării percepţiei unei părţi din investitori, astfel încât densitatea mediului, dată de valorile 
mai mari sau egale cu preţul respectiv, se modifică. Este posibil ca prin modificări succesive, 
calculabile, să avem o penetrare a mediului respectiv. Aceste cazuri vor fi prezentate în 
comunicări ulterioare. 

Lucrarea reprezintă începutul analizei impactului factorilor psihologici asupra preţului 
acţiunii. Am ales aceste „valori întregi” deoarece ele reprezintă o influenţă vizibilă a 
percepţiilor investitorilor. 

Această metodă este eficientă numai în situaţiile în care, în perioada analizată, nu apar 
evenimente deosebite (anunţuri legate de cifra de afaceri etc.). 
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Anexa 1 

Determinarea parametrului b al dreptei de incidenţă folosind regresia  
cu restricţie suplimentară, utilizând SPSS 

 
All the derivatives will be calculated numerically. 
 
 Iteration  Residual SS           B 
 
     1      1,124128000 ,080000000 
     1.1   ,3847797333 ,130933329 
     2     ,3847797333 ,130933329 
     2.1   ,3847797333 ,130933334 
 
Run stopped after 4 model evaluations and 2 derivative evaluations. 
Iterations have been stopped because the relative reduction between 
successive 
residual sums of squares is at most SSCON = 1,000E-08 
 
Nonlinear Regression Summary Statistics     Dependent Variable VAR00001 
 
  Source                 DF  Sum of Squares  Mean Square 
 
  Regression              1      872,92591      872,92591 
  Residual                9        ,38478        ,04275 
  Uncorrected Total      10      873,31069 
 
  (Corrected Total)       9        ,91733 
 
  R squared = 1 - Residual SS / Corrected SS =    ,58054 
 
                                           Asymptotic 95 % 
                          Asymptotic     Confidence Interval 
  Parameter   Estimate    Std. Error     Lower         Upper 
 
  B          ,130933334  ,012247922  ,103226610  ,158640057 
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Rezumat. Teoria financiară recunoaşte faptul că firmele îndatorate înregistrează un 
plus de valoare faţă de firmele neîndatorate, cel puţin datorită economiilor fiscale cu 
dobânda. Însă, datoriile contractate, în special cele pe termen lung, au o influenţă mai 
consistentă asupra performanţei, după cum arată modelul Modigliani-Miller. În acest sens, 
lucrarea de faţă propune testarea empirică a acestui model, utilizând date financiar-contabile 
ale firmelor cotate pe piaţa de capital românească. În particular, va fi analizată semnificaţia 
statistică a efectului de îndatorare asupra unui eşantion de întreprinderi cotate la Bursa de 
Valori Bucureşti, de la secţiunea BVB. Acest studiu este o dezvoltare a preocupărilor noastre 
anterioare de cercetare. 
 

Cuvinte-cheie: efect de levier; levier financiar; rentabilitate financiară; regresie; piaţă 
de capital.         

 
Cod JEL: G32. 
Cod REL: 11E. 
 
 
1. Introducere 

 
Scopul lucrării de faţă este studierea existenţei unei legături cauzale între structura 

capitalurilor unei firme, concretizată în datoriile contractate, şi performanţa corporativă. 
Punctul de pornire este reprezentat de datele financiare care descriu sursele de finanţare. 
Aceste date sunt colectate de la cele mai reprezentative firme româneşti, respectiv cele cotate 
pe piaţa de capital din România – secţiunea BVB a Bursei de Valori Bucureşti.  

Studierea dependenţei dintre structura financiară a întreprinderii şi performanţa 
acesteia se poate reduce la analiza impactului gradului de îndatorare, cuantificat prin levierul 
financiar, asupra rentabilităţii financiare, conform modelului Modigliani-Miller. 
 

2. Literatura de specialitate 
 

Modelul Modigliani & Miller oferă una dintre cele mai utilizate formule în teoria 
financiară. Relaţia arată că rata rentabilităţii financiare estimate pentru o firmă îndatorată, din 
clasa de risc k, este o funcţie liniară de rata îndatorării (Dragotă, 2006, p. 69):  

CPR
DAT]dobRk)R(E[k)R(EfinR ×−+=       

Notaţiile sunt următoarele: Rfin= rata rentabilităţii financiare a firmei îndatorate, din 
clasa de risc k; E(R)k= rentabilitatea sperată a firmei din clasa de risc k; Rdob= rata dobânzii 
sau costul datoriilor; DAT= datorii financiare; CPR= capital propriu. 
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Formula evidenţiază faptul că o firmă îndatorată poate obţine o rată a rentabilităţii 
financiare superioară unei firme neîndatorate, la acelaşi cost al capitalului. Termenul care se 
adaugă lui E(R)k se numeşte efect de îndatorare şi poate lua trei forme:  

1) efect de levier   E(R)k > Rdob; 
2) efect de bumerang  E(R)k < Rdob; 
3) efect nul  E(R)k = Rdob. 
Astfel, în cazul în care rentabilitatea intrinsecă a întreprinderii devansează costul 

datoriilor, câştigul acţionarilor creşte direct proporţional cu nivelul de îndatorare. În cazul 
opus, când rata dobânzii este superioară rentabilităţii firmei, îndatorarea suplimentară va 
amplifica minusul de performanţă şi va conduce la o reducere a rentabilităţii acţionarilor. 
 Concluziile Modigliani & Miller se modifică radical în condiţii de fiscalitate. Luarea în 
considerare a impozitului pe profit va privilegia întreprinderile îndatorate faţă de cele 
neîndatorate, datorită caracterului deductibil al cheltuielilor cu dobânda creditelor contractate 
(Modigliani, Miller, 1963, pp. 433-443). Deducerea dobânzii din profitul exploatării va 
conduce la reducerea sumei reprezentând impozitul pe profit şi la realizarea simultană a unor 
economii fiscale. În privinţa averii acţionarilor, valoarea întreprinderii îndatorate va fi mai 
mare decât valoarea întreprinderii neîndatorate (Stancu, 2007, p. 688). Ecartul este datorat 
economiilor de impozit. Valoarea acestora, actualizată în perpetuitate, egală cu τ × DAT, se va 
adăuga la valoarea firmei neîndatorate; τ reprezintă cota de impozit pe profit. Se obţine 
următoarea relaţie: 

τ×+= DATVV UL       
Identificarea unei structuri optime de capitaluri pentru întreprinderile de pe piaţa 

financiară românească reprezintă un subiect foarte puţin abordat. Majoritatea studiilor au vizat 
factorii de influenţă ai politicii de finanţare, dovedindu-şi utilitatea atât pentru investitori, cât 
şi pentru firme. Managementul acestora din urmă este interesat de a anticipa implicaţiile 
deciziei financiare asupra valorii de piaţă a întreprinderii. 

Pe piaţa de capital românească, Dragotă (2006, p. 194) a utilizat un eşantion de 
companii listate în perioada 1997-2003 la BVB. Principalele două concluzii ale acestui studiu 
sunt următoarele (Dragotă, 2006, pp. 209-224): 

 firmele româneşti au un grad mare de îndatorare, explicat într-o măsură 
semnificativă prin ponderea datoriilor de exploatare, nepurtătoare de dobânzi; 

 întreprinderile profitabile se îndatorează mai puţin deoarece dispun de suficiente 
resurse proprii pentru finanţarea proiectelor de investiţii. 

Utilizând informaţii desprinse din bilanţurile şi conturile de rezultate ale firmelor 
cotate la BVB şi RASDAQ, între anii 2001-2004, Robu (2005) a analizat corelaţia dintre 
preţul bursier şi datele financiar-contabile. Conform rezultatelor obţinute, legăturile dintre 
ratele financiare şi performanţele bursiere ale firmelor din eşantion sunt în general slabe ca 
intensitate şi pot fi cuantificate doar cu ajutorul unor modele neliniare (Robu, 2005). 

Raportat la cercetările noastre, conform rezultatelor unei analize efectuate asupra unui 
eşantion de firme de pe piaţa de capital, decizia de finanţare are un impact puţin semnificativ 
asupra performanţei corporative (Stănculescu, Brezeanu, 2009, p. 256). 
 

3. Metodologia de analiză  
 

Ca regulă, în analizele cuprinse în această lucrare vom utiliza cea mai răspândită 
relaţie de determinare a rentabilităţii acţionarilor, atât printre teoreticieni cât şi printre 
practicieni, respectiv ROE. Referitor la momentul raportării, se vor compara rezultatele de la 
sfârşitul exerciţiului cu capitalurile investite la începutul exerciţiului: 

 

0

1

propriiCapitaluri
netProfitROE =       
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 Structura financiară a firmei poate fi descrisă prin volumul datoriilor, dar şi prin 
intermediul unei rate de îndatorare. Obiectivul analizei este acela de a detecta influenţa pe 
care îndatorarea o exercită asupra performanţei. Pentru a cuantifica îndatorarea se pot utiliza o 
multitudine de rate de structură (Brezeanu, 2007, p. 331), care raportează datoriile (sau o parte 
a acestora) la pasiv (sau la capitaluri proprii). Dintre acestea am selectat levierul financiar, 
determinat ca raport între datoriile financiare şi capitalurile proprii: 

propriiCapitaluri
financiareDatoriiL =       

Analiza relaţiei dintre variabilele cantitative considerate se fundamentează pe analiza 
regresiei, aceasta constituind una dintre cele mai importante metode econometrice utilizate 
pentru studierea fenomenelor economice. Legătura dintre o variabilă dependentă (explicată) Y 
şi una sau mai multe variabile independente (explicative) se poate modela matematic prin 
următoarea funcţie: Y = f(X). Însă niciun tip de funcţie nu poate descrie perfect legătura dintre 
fenomenele economice. De aceea, în model trebuie introdusă o variabilă reziduală (eroare), 
care ia în considerare abaterile valorilor observate faţă de valorile estimate cu ajutorul 
modelului. În plus, sensul şi intensitatea legăturilor dintre variabile prezintă o deosebită 
importanţă. 

În acord cu abordarea din studiul nostru anterior (Stănculescu, Brezeanu, 2009, p. 252), 
analiza are în vedere efectuarea a două regresii simple:  

I. pentru valori relative, unde: x= levier financiar şi y= rentabilitate financiară; 
II. pentru valori absolute, unde: x=datorii la termen şi y=profit. 

 
4. Construcţia bazei de date  

 Am folosit site-ul BVB pentru a delimita grupul companiilor cotate la secţiunea BVB  
(BVB, 2010, <www.bvb.ro>). Spre deosebire de studiul anterior, construcţia bazei de date a 
fost facilitată de această dată de accesarea resursei Reuters Knowledge for Investment 
Banking (RKIB). Accesul s-a realizat din campusul universitar (RKIB, 2010, 
<www.knowledge.reuters.com>).  

În concordanţă cu scopul analizei propuse, respectiv testarea efectului de îndatorare 
asupra performanţei, baza de date cuprinde următoarele date financiar-contabile:  

 datorii la termen, capital propriu şi levier financiar;  
 profit net şi rentabilitate financiară. 

Delimitarea realizată pe aceste două coordonate are rolul evidenţierii separate a 
variabilelor de regresie: variabila independentă şi variabila dependentă.  

Datoriile la termen sunt sinonime cu datoriile financiare, datoriile pe termen mediu şi 
lung sau datoriile pe termen mai mare de un an. Raportând datoriile la termen şi profitul net la 
capitalul propriu se obţine levierul financiar, respectiv rentabilitatea financiară. Aşadar, se 
observă că rolul capitalului propriu este doar acela de a contribui la definirea variabilelor, el 
neconstituind un factor al regresiei.  

Datele colectate sunt anuale şi au fost preluate din bilanţurile contabile şi din conturile 
de profit şi pierdere ale societăţilor comerciale ale căror acţiuni cotează la primele trei 
categorii ale Bursei de Valori Bucureşti (secţiunea BVB). Perioada de timp supusă analizei 
este de 10 ani, având ca referinţă intervalul (2000-2009).  

Spre deosebire de analiza efectuată anterior, în eşantion am inclus şi societăţile de 
intermediere financiară şi nu am mai apelat la nicio soluţie de compromis pentru „acoperirea” 
valorilor nule, generate de absenţa datelor (Stănculescu, Brezeanu, 2009, pp. 253-254). Am 
exclus numai două companii, pentru care nu sunt disponibile date: SC BURSA DE VALORI 
BUCUREŞTI S.A. (BVB) şi FARMACEUTICA REMEDIA S.A. DEVA (RMAH). 

Aşadar, baza de date conţine înregistrările cumulate ale valorilor variabilelor descrise 
anterior, pentru societăţile listate la primele trei categorii ale BVB, pe o perioadă de cel puţin 
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9 ani. Regresia se efectuează pe serii de date globale, cu valori înregistrate pentru toate 
firmele selectate pentru a forma eşantionul. Acesta cuprinde 71 de companii şi aproximativ 
700 de observaţii asupra: rentabilităţii financiare, profitului net, capitalurilor proprii, datoriilor 
pe termen lung şi a levierului financiar.  
 

5. Rezultatele analizei de regresie 
 

Rezultatele analizei de regresie cu variabile exprimate în valori relative – levier 
financiar şi rentabilitate financiară sunt următoarele: 

 
Tabelul 1 

Regresia în valori relative 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.471721868102 0.236991639382 1.99045784625 0.04693461419 
LEVIER -0.00401708270191 0.00634048267205 -0.633561025191 0.526577288965 
R-squared 0.000581400288135     Mean dependent var 0.459928676936 
Adjusted R-squared -0.00086703246507     S.D. dependent var 6.21232452303 
S.E. of regression 6.21501708305     Akaike info criterion 6.49470000248 
Sum squared resid 26652.2417664     Schwarz criterion 6.50782019311 
Log likelihood -2245.16620086     F-statistic 0.40139957264 
Durbin-Watson stat 1.2177927554     Prob (F-statistic) 0.526577288965 

 
Asupra acestor rezultate avem de precizat următoarele observaţii de esenţă:  
• Std. Error: eroarea standard pentru levier este mică; 
• Prob.: probabilitatea asociată lui t-Statistic pentru variabila levier este mare; 
• R-squared indică o proporţie foarte redusă în care rentabilitatea financiară este 

explicată de către levierul financiar; 
• Sum squared residuals ar trebui să aibă o valoare mică, ceea ce nu este valabil în 

cazul de faţă; 
• Criteriile Akaike şi Schwartz nu au valori mari (se recomandă ca valorile să fie cât 

mai mici); 
• Statistica D-W este apropiată de 2, ceea ce indică faptul că reziduurile nu sunt 

autocorelate; 
• F-statistic are o valoare mare, după cum este recomandat; 
• Prob. (F-statistic) este mai mare decât 5%, de unde rezultă că nu putem respinge 

ipoteza nulă, care afirmă că parametrul de regresie este egal cu 0; prin urmare, nu există o 
legătură reală între rentabilitatea financiară şi levierul financiar. 

Rezultatele analizei de regresie cu variabile exprimate în valori absolute – datorii la 
termen şi profit net sunt următoarele: 

 
 

Tabelul 2 
Regresia în valori absolute 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 51.4878281962 8.3619145667 6.15742098123 1.25484431627e-09 
DTL 0.011495727082 0.00278550557305 4.12698046386 4.12499141176e-05 
R-squared 0.0240893884944     Mean dependent var 56.8697398844 
Adjusted R-squared 0.0226750252894     S.D. dependent var 219.782222771 
S.E. of regression 217.276151275     Akaike info criterion 13.6031013172 
Sum squared resid 32574158.8797     Schwarz criterion 13.6162215078 
Log likelihood -4704.67305576     F-statistic 17.0319677491 
Durbin-Watson stat 0.428129011671     Prob (F-statistic) 4.12499141176e-05 
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Asupra acestor rezultate avem de precizat următoarele comentarii esenţiale: 
• Std. Error: eroarea standard pentru datorii la termen este mică; 
• Prob.: probabilitatea asociată lui t-Statistic pentru variabila DTL (datorii financiare) 

este mică; 
• R-squared indică o proporţie redusă în care profitul net este explicat de către 

datoriile la termen; 
• Sum squared residuals ar trebui să aibă o valoare mică, ceea ce nu este valabil în 

cazul de faţă; 
• Criteriile Akaike şi Schwartz au valori mari (se recomandă ca valorile să fie cât mai 

mici); 
• Statistica D-W este mult mai mică decât 2, ceea ce indică faptul că reziduurile sunt 

autocorelate; 
• F-statistic are o valoare mare, după cum este recomandat; 
• Prob. (F-statistic) este mai mică decât 5%, de unde rezultă că putem respinge 

ipoteza nulă, care afirmă că parametrul de regresie este egal cu 0; prin urmare, ar putea exista 
o legătură reală între profitul net şi datoriile financiare. 

 
6. Concluzii 
 
Ambele variante de regresie au analizat legătura dintre îndatorare şi performanţă. 
La fel ca în analiza anterioară (Stănculescu, Brezeanu, 2009), rezultatele prezentului 

studiu sunt contradictorii. Modelul de regresie testat pentru valori relative nu este valid, în 
schimb regresia efectuată pentru valori absolute ar putea fi validată, prin alte testări.  

Prin urmare, reafirmăm că modelul Modigliani-Miller nu se verifică asupra 
companiilor cotate pe piaţa de capital românească, iar efectul de îndatorare definit nu are 
semnificaţie statistică. Levierul financiar nu influenţează rentabilitatea financiară a 
acţionarilor, rezultat opus paradigmei din finanţe. 

Analizând relaţia dintre volumul datoriilor financiare (la termen) şi profitul net, am 
obţinut o influenţă redusă (de slabă intensitate) a îndatorării asupra performanţei corporative. 

În concluzie, modul în care firmele cotate la Bursa de Valori Bucureşti – secţiunea 
BVB decid să îşi finanţeze activul are un impact puţin semnificativ asupra performanţei 
(2,41%). Acest rezultat susţine parţial concluziile studiului realizat de Robu (2005), precum şi 
pe cele ale studiului nostru anterior (Stănculescu, Brezeanu, 2009). Recomandăm continuarea 
studiilor pe această direcţie.  
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Rezumat. Criza financiară a avut repercusiuni asupra economiei în general dar a avut 
un impact semnificativ  asupra sectorului bunurilor de folosinţă îndelungată, care a fost 
afectat mai mult decât alte sectoare datorită dependenţei de disponibilitatea instituţiilor 
financiare de a oferi credit. 

  
Cuvinte-cheie: sector componente auto; criza financiară; strategie; oportunitate; cost. 
 
Coduri JEL: G01, G30, G39. 
Cod REL:11Z. 
 
 
1. Introducere  
 
Sectorul auto a suferit o lovitură grea din cauza reducerii numărului de înmatriculări. 

Această tendinţă a fost deosebit de severă în toate zonele de producţie de automobile şi a 
afectat activitatea producătorilor pe această piaţă, dar au fost şi situaţii în care firmele au reuşit 
să depăşească aceste probleme. Pentru a verifica această ipoteză am făcut analiza financiară 
agregată a firmelor din domeniul auto pentru toate firmele cod CAEN 2932, fabricarea altor 
piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule, respectiv un număr 
de 291 firme.  

 
2. Analiza de ansamblu a sectorului auto 
 
Analiza balanţei agregate a sectorului auto reflectă următoarele (Tabelul 1): 

 Capitalul social al firmelor a crescut în fiecare an, cu valori cuprinse între  40% şi 
85% până în 2007, apoi cu un ritm de creştere de 1% şi 3,5%.  

Această evoluţie se explică prin intrarea pe piaţă de noi firme în domeniu:  
‐ din 2005 în 2006 – au intrat pe sectorul auto cod CAEN 2932 un număr de 20 de noi 

firme, dintre care trei cele mai importante: RENAULT MECANIQUE ROUMANIE SRL - 
Argeş (121,3 milioane lei), MMM AUTOPARTS SRL – Cluj (16,5 milioane lei) şi REGE 
AUTOMOTIVE BRASOV SRL – Braşov (8,5 milioane lei); 

‐ din 2006 în 2007 – au intrat pe sectorul auto cod CAEN 2932 un număr de 24 noi 
firme, dintre care două cele mai importante VALEO SISTEME TERMICE SRL (4 milioane 
lei) – Argeş şi MAPSA SRL – Cluj (3,3 milioane lei); 

‐ din 2007 în 2008 – au intrat pe sectorul auto cod CAEN 2932 un număr de 20 noi 
firme, dintre care 2 cele mai importante TRELLEBORG TIGVENI SRL – Argeş (2,5 
milioane lei) şi KENDRION BINDER MAGNETE SRL – Suceava (0,7 milioane lei); 

‐ în 2008 şi 2009 nu s-au înregistrat intrări de firme în acest segment, dar nici ieşiri. 
 Capitalul total, deşi în termeni nominali are o uşoara creştere, în termeni reali a 

înregistrat o scădere de -5%, respectiv -3% în 2008 şi, respectiv, în 2009. Aceasta se explică 
prin faptul că rezultatul exerciţiului financiar curent a avut o creştere negativă în termeni reali. 
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  Activele imobilizate reprezintă investiţiile realizate de firme în clădiri, 
echipamente, utilaje, linii tehnologice. Ritmul de creştere a fost de 22% în 2006, 45% în 2007 
şi 7% în 2008, apoi investiţiile se conservă în termeni nominali (scădere de 5% în termeni 
reali). Trebuie menţionat că datele privind activele fixe publicate în bilanţul contabil trebuie 
analizate cu prudenţă, întrucât reevaluarea la valoarea justă a mijloacelor fixe nu este o cerinţă 
obligatorie anual în legislaţia românească.  

Trebuie menţionată contribuţia firmei RENAULT MECANIQUE ROUMANIE SRL – 
Argeş, cu investiţii sustenabile în fiecare an, ajungând la 406,8 milioane lei, şi a firmei 
COMPA SA – Sibiu, cu investiţii ajungând la 355 milioane lei. 

Legat de contextul actualei crize economice se identifică evoluţia interesantă a 
elementelor de creanţe şi datorii. Este de dorit ca firma să reuşească să încaseze mai repede 
clienţii decât are termene de plata la furnizori. 

 Creanţele – au crescut în fiecare an (exceptând 2008) cu procente de la 19% la 44%. 
Viteza de încasare a clienţilor a scăzut de la 88 zile (în 2005, 2006 şi 2007) la 62 zile 

în 2008, iar apoi a crescut la 72 zile în 2009. Termenele de încasare de aproximativ 2 luni sunt 
mari, dar specifice industriei de producţie maşini şi utilaje (în FMCG-uri viteza de încasare 
variază între 10 – 30 zile). 

 Datoriile au crescut în termeni nominali şi reali, reflectând fie o bună gestionare a 
disponibilităţilor băneşti (încasează mai repede decât plăteşte), fie o problemă de lichiditate. 
Raportul datorii/creanţe este relativ constant la 2,5 – 2,6 (excepţie anul 2008 cu 3,2) din 2005 în 
2009, ceea ce ne conduce la susţinerea primei ipoteze de gestionare eficientă a cash-flow-ului. 
Gestionarea datoriilor trebuie realizată cu grijă, întrucât indicatorul Datorii per Capitaluri creşte 
de la 1,23 în 2006 la 1,54 în 2009. 

 Stocuri mari înseamnă costuri mari, deci ineficienţă. Aşadar, o bună gestionare a 
stocurilor asigură eficienţa sistemului. Stocurile în această industrie sunt atât de materii prime, 
cât şi de produse finite. Stocurile cresc în direcţia şi trendul evoluţiei cifrei de afaceri, însă 
într-un ritm mai puţin rapid. În 2009 stocurile scad în termeni reali. Viteze de rotaţie a 
stocurilor a scăzut de la 51 zile în 2005 la 42 zile în 2009. Putem concluziona din aceste cifre 
că industria auto se aprovizionează JIT („just în time”) evitând astfel stocuri mari şi nu 
lucrează cu producţie pe stoc, ci îşi ajustează producţia la nivelul şi cerinţele pieţei. 
 

Tabelul 1 
Agregare indicatori de balanţă – sectorul auto cod CAEN 2932 – evoluţie 2005-2009 

 

* Valori exprimate în milioane  lei variaţie în termeni reali (%) 
Indicatori din 

bilanţ 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Total active 
imobilizate 1.529 1.979 3.012 3.462 3.484 21,50 45,15 6,60 -4,71 
Total active 
circulante 1.103 1.435 2.176 2.315 2.668 22,05 44,68 -1,34 9,12 

Stocuri 342 414 649 831 826 13,61 49,47 18,74 -5,93 

Casa şi conturi 172 270 394 435 412 47,22 39,12 2,25 -10,22 

Creanţe 589 750 1.133 1.049 1.430 19,58 44,03 -14,10 29,04 

Capitaluri total 1.114 1.523 2.283 2.340 2.396 28,25 43,00 -4,95 -3,05 

Capital social 462 691 1.340 1.460 1.596 40,39 84,91 1,04 3,54 

Provizioane 7 16 36 48 64 129,72 113,20 23,04 27,68 
Datorii total 1.511 1.875 2.869 3.390 3.691 16,45 45,95 9,55 3,13 
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Analiza contului de profit şi pierdere a sectorului auto reflectă următoarele (Tabelul 2): 

Tabelul 2 
Agregare indicatori de Cont de Profit şi Pierdere sectorul auto cod CAEN 2932 – 

evoluţie 2005 -2009 
* Valori exprimate în milioane lei Variaţie în termeni reali (%) 

Indicatori din Contul de 
Profit  
şi Pierdere  

2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Cifra de afaceri 2.452 3.111 4.766 6.177 7.215 19,05 46,13 20,19 10,61 

Total venituri 2.757 3.411 5.442 7.065 7.998 16,12 52,16 20,36 7,22 

Total cheltuieli 2.627 3.240 5.370 7.096 7.929 15,74 58,08 22,52 5,81 

Profit brut 130 171 72 -32 69 23,61 -59,86 -141,83 -302,54 

Marja profit % 4.7% 5% 1.3% -0.5% 0.9%     

Profit net 103 131 30 -65 17 19,52 -78,18 -301,67 -124,07 
 

 Cifra de afaceri a crescut în termeni reali în fiecare an cu 19%, 46%, 20% şi, 
respectiv, 11% (2008 vs. 2009). Ritmul de creştere a cifrei de afaceri se reduce începând cu 
anul 2008, însă procentele de creştere rămân semnificative. 

Analizând aceste cifre putem spune că efectele crizei economice par a nu influenţa 
foarte mult sectorul auto cod CAEN 2932. Încetinirea creşterii economice poate fi interpretată 
în dublu sens: 

‐ fie efectele crizei economice încep să se facă simţite în acest sector (evoluţia datelor 
pentru 2010 ar urma să confirme sau nu această ipoteză); 

‐ fie sectorul auto a depăşit o fază de creştere şi sectorul se apropie de maturitate. 
Pentru a susţine mai degrabă prima ipoteza, am realizat o clasificare a firmelor după 

evoluţia cifrei de afaceri de la un an la altul, iar rezultatele sunt prezentate în graficul de mai 
jos (Figura 1). Clasificarea s-a realizat pe patru grupe: 

 grupa1: firme cu o creştere a cifrei de afaceri mai mare de 10%; 
 grupa2: firme cu o creştere a cifrei de afaceri intre 0% şi 10%; 
 grupa3: firme cu o creştere a cifrei de afaceri intre -10% şi 0%; 
 grupa4: firme cu o creştere a cifrei de afaceri mai mica de -10%. 

Se observă că până în anul 2008 evoluţia pozitivă a sectorului auto cod CAEN 2932 
este confirmată de evoluţia crescătoare a firmelor din grupa 1 şi menţinerea numărului de 
firme din grupele intermediare 2 şi 3. În anul 2009 se observă o creştere accelerata a 
numărului de firme din grupa 4 şi o scădere a numărului de firme din grupa 1, iar numărul de 
firme din grupele de mijloc 2 şi 3 se diminuează, ceea ce ne conducere la susţinerea primei 
afirmaţii, că sectorul este influenţat de criza economică.  

Cele Top 8 firme cu cea mai mare cifra de afaceri în 2009 sunt: 
1. Autoliv România SRL – CA = 1.164 milioane lei, cu 2.476 angajaţi; 
2. Takata – Petri România – CA = 900 milioane lei, cu 4.588 angajaţi; 
3. Auto Chassis International România SRL = 714 milioane lei, cu 1.393 angajaţi; 
4. Euro Auto Plastic Systems SRL– CA = 357 milioane lei, cu 700 angajaţi; 
5. Contitech România SRL– CA = 356 milioane lei, cu 1.477 angajaţi; 
6. C.R.H. România SRL– CA = 280 milioane lei, cu 492 angajaţi; 
7. Renault Mecanique Roumanie SRL– CA = 225 milioane lei, cu 477 angajaţi 
8. Takata – Petri Sibiu SRL– CA = 204 milioane lei, cu 1.375 angajaţi 
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Figura1. Evolutia cifrei de afaceri de la an la an 
 

Deşi numărul firmelor cu o creştere pozitivă a cifrei de afaceri în 2009 vs 2008 
(grupele 1 şi 2) este la jumătate faţă de cele cu creşteri negative ale cifrei de afaceri (grupele 3 
şi 4), rezultatele agregate ale sectorului rămân pozitive. Valoarea firmelor din primele grupe 
depăşeşte valoarea firmelor din grupele 3 şi 4. Cifra de afaceri în 2009 pentru primele 8 firme 
ajunge la valoarea de 4.200 milioane lei, pe când cifra de afaceri a firmelor din grupele 3 şi 4 
ajunge la 1.472 milioane lei  pentru 154 firme. 

 Cheltuielile au înregistrat şi ele un ritm de creştere în acelaşi sens cu veniturile 
totale, dar cu intensitate diferită:  

‐ în 2006 vs. 2005 cheltuielile au crescut în acelaşi ritm cu veniturile, respectiv 16%. 
Putem asuma că este vorba de cheltuieli direct productive şi mai puţine cheltuieli 
administrative sau de suport. 

‐ în 2007 vs. 2006 cheltuielile au crescut cu o rată de 58%, iar veniturile cu 52%. O 
creştere accelerată a veniturilor este asimilată unei dezvoltări rapide, astfel oamenii, procesele 
şi sistemele se adaptează şi ele rapid noilor nevoi. Numai că această adaptare „din mers” lasă 
loc ineficienţelor. O dezvoltarea la scară a afacerii face să scadă costul pe unitate şi astfel să se 
observe o scădere a cheltuielilor unitare. În acest sector se pare că nu s-a observat o scădere a 
costurilor odată cu producţia la volume mari, ci dimpotrivă. 

‐ în 2008 vs. 2007 se observă o creştere a veniturilor cu 20% şi o creştere a costurilor 
cu ~ 23%. Chiar dacă a mai trecut un an, se pare că ineficienţele în sistem persistă. Distanţa 
relativă între creşterea de venit şi cea a cheltuielilor nu mai este de 6%, ci doar de 3%, însă 
ineficienţele nu au fost eliminate în totalitate. 

‐ în 2009 vs. 2008 se observă o scădere a ritmului de creştere a veniturilor. Acestea 
cresc doar cu 7%, iar cheltuielile doar cu 6%. Se pare că s-a redus o parte din ineficienţele din 
sistem.  

Explicaţia o găsim în Tabelul 3 cu evoluţia numărului de angajaţi din sectorul auto cod 
CAEN 2932. În anul 2007 numărul de angajaţi creşte cu aproximativ 20% pentru a susţine 
volumul necesar de producţie care să răspundă nevoilor în creştere ale pieţei. În anul 2008 
numărul de angajaţi creşte cu aproximativ 3% urmând trendul crescător al anului anterior.  
Cele 154 firme din grupele 3 şi 4 angajau în 2005 aproximativ 75% din personalul sectorului 
pentru ca acest număr să scadă constant în fiecare an, ajungând în 2009 la aproximativ 40%. 
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Cei mai mulţi angajaţi a pierdut firma „Rolem Srl Brasov” – mai puţin cu 994 angajaţi, 
reducând efectivul de personal cu mai mult de jumătate (-53%). 

Cele 8 firme în top în funcţie de cifra de afaceri angajau în 2005 doar 8% din angajaţii 
sectorului auto cod CAEN 2932, pentru ca în 2009 să angajeze 43% din total. 

În 2009, fie pentru a se ajusta nevoilor pieţei în scădere, fie datorită reducerii 
volumului activităţii unor firme, fie pentru a elimina ineficienţele din sistem, numărul de 
angajaţi scade cu 9%. 

 Profitul brut al acestui sector este mic (între 1% şi 5%). Pentru menţinerea 
profitabilităţii cheltuielile trebuie controlate cu atenţie şi ineficienţele generate de procese, 
sisteme, oameni trebuie atent controlate. Se pare că acest lucru nu s-a întâmplat în acest 
sector, întrucât o creştere accelerată a veniturilor în 2007 şi 2008 a dus la diminuarea marjei 
(uşor negativă în 2008 – 0.5%). 

Marja este însă pozitivă  ~ 1% în 2009, în special datorită scăderii cheltuielilor şi 
scăderii mari a numărului de angajaţi. 

 
Tabelul 3 

Evoluţie număr de salariaţi sector auto din 2005 în 2009 
 

Variaţie (%) An 2005 2006 2007 2008 2009 
2006 2007 2008 2009 

Număr salariaţi 26.973 27.283 32.407 33.275 30.210 1,15 18,78 2,68 9,21 
 

3. Analiza pe judeţe a sectorului auto 
 
Firme aparţinând sectorului auto se găsesc pe tot teritoriul ţării, în 36 judeţe. În Tabelul 4 

s-au evidenţiat 12 judeţe care concentrează mare parte din afacerile sectorului auto. 
 Judeţul Argeş deţine ~ 30% din cifra de afaceri a sectorului Auto analizat, 

concentrând ~ 15% din numărul total de angajaţi ai sectorului. Principalele firme din Argeş 
sunt numerele 3, 4 şi 7 din Top 8 firme din enumerate mai sus (Auto Chassis International 
Romania SRL, Euro Auto Plastic Systems SRL, Renauls Mecanique Roumanie SRL).  

 Judeţul Braşov creşte în timp ponderea în sector de la 9% în 2005 la peste 17% în 
2009. Interesant este faptul că numărul de angajaţi scade de la 19% în total sector în 2005 la 
aproximativ 13%. În acest judeţ, creşterea cifrei de afaceri a fost urmată de o creştere mai 
mică a numărului de angajaţi, încercând să diminueze astfel pierderea brută din sector. Doar în 
2009 Braşovul are un profit brut pozitiv de +0.6%, acesta crescând treptat de la -3%. 

 Judeţul Sibiu cuantifică de la 16% la 11% din cifra de afaceri a sectorului şi 
aproximativ 15% din numărul de angajaţi (ex: TAKATA-PETRI SIBIU SRL, CA = 204 
milioane lei şi 1.375 angajaţi în 2009; FAURECIA SEATING TALMACIU SRL, CA = 154 
milioane lei şi 753 angajaţi în 2009); 

 Judeţul Arad a înregistrat o evoluţie interesantă, crescând ponderea în sector de la 
0,1% la aproximativ 13% cu peste 15% din numărul de angajaţi. TAKATA-PETRI 
ROMANIA SRL intră pe piaţă în 2007, ajungând la CA = 900 milioane lei şi 4.588 anagajaţi 
în 2009. 

 Tabelul 4 
Evoluţia cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi pe judeţe 

 

Pondere în cifra de afaceri (%) Număr salariaţi 

Judeţ anul  
2005 

anul  
2006 

anul  
2007 

anul  
2008 

anul  
2009 

anul  
2005 

anul  
2006 

anul  
2007 

anul  
2008 

anul  
2009 

1. Arad 0,12 0,16 15,00 13,78 12,80 15 35 3595 4489 4691 
2. Argeş 28,99 30,95 26,06 26,26 28,11 3879 4127 4842 5083 4914 
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Pondere în cifra de afaceri (%) Număr salariaţi 

Judeţ anul  
2005 

anul  
2006 

anul  
2007 

anul  
2008 

anul  
2009 

anul  
2005 

anul  
2006 

anul  
2007 

anul  
2008 

anul  
2009 

3. Bihor 5,06 4,72 2,63 1,87 1,55 1068 991 903 881 732 
4. Bistriţa 
Năsăud 2,50 2,77 2,63 2,21 1,04 910 1055 1460 1535 1302 
5. Braşov 9,35 10,03 10,74 14,93 17,34 5113 5060 4901 4744 4037 
6. Bucureşti 3,87 3,49 3,06 3,86 5,08 653 719 953 1257 1129 
7. Hunedoara 1,70 1,47 0,82 0,77 1,04 1333 1273 1201 1181 635 
8. Iaşi 6,46 4,83 2,58 1,93 1,56 1330 1247 1042 818 534 
9. Olt 3,90 3,85 2,38 1,78 1,26 2227 2105 1751 1335 1027 
10. Prahova 2,60 2,32 1,43 2,01 1,65 1812 1764 1612 1516 1202 
11. Sibiu 15,88 16,24 14,64 13,33 11,06 3428 4032 4572 4807 4621 
12. Timiş 5,88 6,57 8,22 8,53 10,88 1234 1443 2188 2307 2757 
13-36. Alte 
judeţe 13,7 12,6 9,8 8,7 6,6 4241 3696 1126 3674 2980 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 26.973 27.283 32.407 33.275 30.210 

 
 Se remarcă faptul că un număr de 24 judeţe care concentrează în anii 2008 şi 2009 

intre  7% şi 9% din cifra de afaceri angajează între 10% şi 11% din personalul din sector. 
Acest decalaj se observă în judeţele: Alba, Buzău, Cluj. De exemplu, STAR 
TRANSMISSION CUGIR SRL – Alba – ORAS CUGIR, deşi angajează un număr mare de 
personal, obţine în 2005 şi 2006 un marja de profit de 7%, respectiv 11%, mult peste media 
sectorului. Însă în 2009 marja de profit este –19%, mult sub media sectorului, datorită 
restrângerii vânzărilor şi menţinerii unui număr mare de angajaţi. 

 
4. Analiza judeţului Argeş în sectorul auto 
 
O analiză aparte este dedicată judeţului Argeş, care se remarcă prin ponderea mare a 

cifrei de afaceri în total sector ~ 30% (Tabel 4) şi care angajează 14% - 16% din numărul total 
de personal (Tabelul 4). 

În judeţul Argeş sunt 52 firme aparţinând sectorului auto cod CAEN 2932 (din care 
cinci fără activitate în 2009) din care: categoria 1: 28 firme cu mai puţin de 50 angajaţi 
realizează 4-5% din cifra de afaceri a judeţului Argeş, categoria 2: 10 firme cu angajaţi intre 
51 şi 201 realizează 25-30% din cifra de afaceri a judeţului Argeş, şi categoria 3: 7 firme cu 
peste 201 angajaţi realizează 68% din cifra de afaceri a judeţului Argeş. 

Cifra de afaceri a sectorului auto a crescut din 2005 la 2009 cu 19%, 46%, 20% şi, 
respectiv, 11%. Judeţul Argeş înregistrează creşteri stabile de 27% (mai mari decât creşterea 
întregului sector), de 23% (mai mică decât creşterea sectorului) în 2007 vs. 2006, iar apoi 
creşteri de 21% şi 18%. Aşadar creşterea sectorului este ~ 20% de la an la an, o evoluţie 
aparte faţă de sector.  

Pe de altă parte, numărul de angajaţi ai sectorului auto creşte cu procente de 1%, 19%, 
3% şi -9% din 2005 la 2009. În judeţul Argeş numărul de angajaţi creşte cu 6%, 17%, 5% 
şi -3%, urmând la variaţii de 3% - 5% faţă de trendul sectorului. 

Legat de controlul costurilor, atât în 2007, cât şi în 2008 se observă şi în Argeş o 
creştere mai mare a cheltuielilor faţă de creşterea veniturilor, însă doar cu 2,5% faţă de 6% ale 
sectorului în 2007 şi mai mare în 2008, adică 3,5% în Argeş faţă de 2% ale sectorului. În 2009 
parte din cheltuieli se reduc, creşterea cheltuielilor este mai mica decât creşterea veniturilor în 
parte datorate scăderii numărului de angajaţi cu 3% (Tabel 4, Argeş). 
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Profitul brut al firmelor din judeţul Argeş a rămas pozitiv pe toată perioada analizată, 
însă a evoluat diferit faţă de sector (Figura 2): 

‐ în 2006 în Argeş marja profitului brut scade de la 8% la 5%, pe când marja sectorului 
creşte uşor de la 4,7% la 5%. 

‐ în 2007 – sectorul scade abrupt de la 5% la 1,3%, pe când Argeşul scade doar cu 2% 
la 3%. 

‐ în 2008 – Argeşul rămâne pozitiv la 1%, iar sectorul este -0,5%, ambele înregistrând 
o scădere de ~2%. 

‐ în 2009 sectorul creşte uşor la 0,9%, iar Argeş creşte la 4%. 
Trendul este dat de cele şapte firme din categoria 3. 

 
Tabelul 5 

Agregare indicatori de Cont de Profit şi Pierdere sectorul auto cod CAEN 2932 Argeş – 
evoluţie 2005 -2009 

 

* Valori exprimate în milioane Lei. variaţie în termeni reali (%) 
Argeş               

Indicatori din 
Contul de Profit  

şi Pierdere 
2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Cifra de afaceri 711 963 1.242 1.622 2.028 27,12 23,03 21,09 18,42 
Total venituri 769 1.042 1.354 1.750 2.088 27,12 23,96 19,86 12,98 
Total cheltuieli 707 986 1.307 1.739 2.011 30,80 26,45 23,32 9,52 
Profit brut 62 56 47 11 77 -15,17 -20,18 -77,21 537,61 
Profit net 54 46 35 6 60 -20,03 -27,95 -84,67 890,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Evoluţie profit brut – judeţul Argeş vs. Sector auto – evoluţie 2005-2009 
 

Analiza balanţei firmelor din judeţul Argeş ne atrage atenţia asupra următoarelor 
elemente: 

 Investiţiile în infrastructură s-au realizat în anii 2006 şi 2007 (de la 478 milioane lei 
la 845 milioane lei), crescând astfel ponderea investiţiilor din Argeş în total sector de la 24% 
la 28%. 

 Stocurile, deşi cresc în sumă absolută, ele ca procent în sector de la 21% la 13%, 
ceea ce ne duce la concluzia unui bun management al stocurilor. 

 Lichidităţile se diminuează mult în 2009 şi reprezintă doar 11% din total sector. 
Acesta este un semnal de alarmă asupra modului de gestionare a lichidităţii în Argeş. 

 Atât creanţele, cât şi datoriile cresc în 2009 vs. 2008. Creanţele cresc cu 47%, iar 
datoriile cu 9.5%. Acestea sunt alte semnale care atrag atenţia asupra modului de gestionare a 
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lichidităţilor. Pe de altă parte ca pondere în sector, creanţele rămân în jurul valorii de 26%, pe 
când datoriile scad de la 22% la 18%. Firmele îşi plătesc mai întâi furnizorii şi încasează mai 
târziu creanţele. Aceasta ar putea reprezenta o problemă în condiţiile prelungirii crizei 
economice. 

 Provizioanele sunt mari în 2008, ajungând la 275 din sector, apoi revin la un nivel 
de 11% în 2009. Riscurile judiciare ar trebui evaluate cu precauţie. Chiar dacă nu reprezintă o 
sumă importantă ele atrag atenţia prin variaţiile mari de la un an la altul. 

 
Concluzii 
 
În ciuda scenariu general, considerăm că firmele din domeniul componentelor auto au 

putut beneficia de următorii factori: 
- Operaţiunile de piaţă emergente, care au fost mai puţin afectate de criza din sectorul 

auto;  
- Prezenţa într-un sector de nişă ca un furnizor la nivelul 1 clienţilor (prin urmare, în al doilea 
nivel al lanţului); 

 - Flexibilitatea structurii costurilor. 
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Rezumat. Ipoteza de martingale a pieţei de capital româneşti este testată pe baza 
datelor intrazilnice ale indicelui BET, pe perioada 2 noiembrie 2009-30 aprilie 2010. 
Investigarea acestei ipoteze este realizată prin intermediul a două teste recente, testul 
automatic al raportului varianţelor propus de Kim (2009) şi testul spectral generalizat propus 
de Escanciano şi Velasco (2006). Primul are performanţele cele mai bune în prezenţa 
dependenţelor liniare, în timp ce performanţele ridicate ale celui de-al doilea sunt în prezenţa 
dependenţelor neliniare. Robusteţea celor două teste în prezenţa heteroscedasticităţii este 
dată de utilizarea unei metodologii de tip wild bootstrap. Rezultatele empirice resping ipoteza 
de martingale datorită prezenţei în datele intrazilnice în special a dependenţelor neliniare, 
fapt ce denotă existenţa unui potenţial de predictibilitate ridicat.  

 
Cuvinte-cheie: eficienţă informaţională; martingale; date intrazilnice; wild boostrap.  

 
Coduri JEL: G14, C12. 
Coduri REL: 10G, 11B. 
 
 
1. Introducere 
Conform definiţiei lui Fama (1970) o piaţă este eficientă informaţional dacă preţul 

activelor financiare reflectă în totalitate şi în permanenţă informaţia disponibilă. Într-o astfel 
de situaţie, preţul activelor financiare este în echilibru în raport cu acest ansamblu 
informaţional şi va fluctua doar ca răspuns al sosirii pe piaţă a noilor informaţii, care prin 
natura lor sunt aleatoare, imprimând astfel cursurilor bursiere un comportament de mers 
aleator. Pe o astfel de piaţă este imposibil pentru un investitor să previzioneze cursul bursier şi 
să obţină profituri sistematice pentru că cea mai bună previziune pe baza cursurilor trecute 
este cursul prezent, iar variaţiile de curs sunt independente şi identic distribuite (i.i.d.). 
Aceasta este esenţa formei slabe de eficienţă informaţională a pieţei de capital care implică 
într-o abordare restrictivă un model de mers aleator. 

Fie tI  valoarea indicelui la momentul t şi se defineşte )ln( tt IX ≡ . Modelul de mers 
aleator poate fi scris sub forma: 

ttt XX εμ ++= −1 , 
undeμ  ar trebui să nu difere semnificativ de zero, tX  ar trebui să urmeze un proces integrat 
de ordin 1, iar tε  ar trebui să fie i.i.d.. Ultima condiţie poate fi relaxată în contextul formei 
slabe de eficienţă, considerând că rentabilităţile urmează un proces de martingale, pentru care: 

{ }[ ] tttt XXXXE =−+ K,, 11  
sau, în termeni de rentabilitate,  

{ }[ ] 0,, 111 =−= −++ Kttttt XXXXyE . 
O astfel de versiune de mers aleator nu implică neapărat ca rentabilităţile să fie i.i.d. şi 

permite astfel luarea în considerare a comportamentului heteroscedastic, specific seriilor 
financiare. În fapt, prezenţa dependenţelor din varianţa condiţională nu este de ajutor pentru a 
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îmbunătăţi previziunile pentru 1+tC . Indiferent de versiunea cercetată, prima condiţie necesară, 
dar nu şi suficientă a ipotezei de mers aleator este ca tX  să aibă o rădăcină unitară. A doua 
condiţie pentru acceptarea ipotezei de martingale presupune lipsa dependenţelor liniare şi 
acelor structuri neliniare care pot fi exploatate în previziune. 
 Originalitatea acestui studiu este dată de mai multe aspecte. În primul rând, este primul 
studiu care îşi propune să testeze ipoteza de martingale pe valorile intrazilnice ale indicelui 
BET, perioada luată în studiu fiind noiembrie 2009 – aprilie 2010. Un al doilea element de 
originalitate este dat de utilizarea a două teste recente, testul automatic al raportului 
varianţelor (AVR) propus de Kim (2009) şi testul bazat pe analiză spectrală (Generalized 
Spectral test – GS test) propus de Escanciano şi Velasco (2006). Prin simulări Monte Carlo, 
Charles et al. (2010) au arătat că testul AVR are cele mai bune performanţe în prezenţa 
dependenţelor liniare fiind superior testelor de autocorelare clasice, în vreme ce testul GS este 
cel mai performant test în prezenţa dependenţelor neliniare. Ambele teste sunt robuste în 
prezenţa heteroscedasticităţii, valorile lor critice fiind simulate prin wild bootstrap propus de 
Mammen (1993). Un al treilea element de originalitate este dat de investigarea dinamică a 
gradului de eficienţă, prin aplicarea acestor teste pe subperioade de timp.  
 
 2. Stadiul cunoaşterii 

 
Până în prezent, testarea formei slabe de eficienţă informaţională pe piaţa românească 

de capital a fost realizată doar pe baza unor date cu frecvenţă zilnică. Un prim studiu 
semnificativ în literatura de specialitate este cel realizat de Dragotă şi Mitrică (2004). 
Utilizând rentabilităţile zilnice ale celor mai lichide şase titluri listate la Bursa de Valori 
Bucureşti (BVB) pe perioada aprilie 1998 – octombrie 2000 şi o metodologie clasică (teste de 
staţionaritate şi de corelare), aceştia au ajuns la concluzia că piaţa românească de capital nu 
este eficientă în formă slabă datorită lichidităţii foarte scăzute, chiar dacă cursurile bursiere 
tind să urmeze un proces de mers aleator. Ideea că cursurile urmează un proces de mers 
aleator este însă contrazisă de rezultatele unui studiu mai recent realizat de Dragotă et al. 
(2009), bazat pe o metodologie mai complexă (testul Cowles-Jones, teste de run şi teste ale 
raportului varianţelor). Această metodologie este aplicată pe rentabilităţile zilnice şi 
săptămânale ale indicilor pieţei de capital şi ale titlurilor a 18 companii cotate la BVB, pe o 
perioadă mult mai lungă. În cazul indicilor, ipoteza de mers aleator este în general respinsă, în 
vreme ce în cazul titlurilor rezultatele sunt mixte. Plecând de la premisa că eficienţa 
informaţională a unei pieţe de capital trebuie evaluată în dinamică, Todea A. (2008) îmbină 
testele de mers aleator cu cele ale analizei tehnice pe datele zilnice ale indicelui BET, perioada 
de studiu fiind septembrie 1997-august 2007. Rezultatele demonstrează faptul că dependenţele 
liniare şi neliniare se manifestă episodic, iar strategiile mediilor mobile tind să exploateze 
profitabil în special dependenţele neliniare. Comportamentul episodic al dependenţelor liniare 
şi neliniare este evidenţiat de asemenea de Todea şi Zoicaş-Ienciu (2008) pe pieţele de capital 
din centrul şi estul Europei prin intermediul unui test de autocorelare şi a testului de 
bicorelare, aplicat pe ferestre glisante. Lazăr et al. (2009) identifică dependenţe liniare şi 
neliniare pe termen scurt, dar şi prezenţa memoriei lungi în cazul unor titluri cotate la BVB.   

Cu toate că marea majoritate a investitorilor analizează datele intrazilnice pentru a lua 
decizii de cumpărare sau vânzare, în literatura de specialitate există puţine studii care 
investighează ipoteza de mers aleator pe acest tip de date şi niciunul pe piaţa românească de 
capital. Astfel, Thomas şi Patnaik (2002) au încadrat India în categoria pieţelor ineficiente 
după ce au aplicat testul raportului varianţelor pe seria rentabilităţilor calculate la o frecvenţă 
de 5 minute pe baza cursurilor intrazilnice din perioada martie 1999 – februarie 2001. De 
asemenea au găsit că lichiditatea are un impact major asupra corelărilor seriale care persistă şi 
după eliminarea heteroscedasticităţii. La aceeaşi concluzie au ajuns şi Singh şi Kumar (2009) 
pe perioada ianuarie 2008 – octombrie 2008, atât în cazul utilizării rentabilităţilor calculate la 
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un interval de 5 minute, cât şi în cazul în care frecvenţa a crescut la o oră, respectiv la o zi. 
Totuşi pentru frecvenţa de 5 minute testul raportului varianţelor a indicat o tendinţă de 
revenire la medie. Piaţa de capital din Malaiezia a fost analizată pe perioada septembrie 1998 
– aprilie 1999 de Goh şi Koh (2006), care au încorporat sezonalitatea intrazilnică în procesul 
următoarelor modele: OLS, GARCH, ARCH-M, EGARCH şi TARCH. Rezultatele obţinute 
indică faptul că rentabilităţile calculate la o frecvenţă de 10 minute prezintă o volatilitate 
semnificativă variabilă în timp. Studiul arată că până şi un model simplu OLS care 
încorporează doar sezonalitatea intrazilnică poate depăşi acurateţea unui model de mers 
aleator în cazul obţinerii unei previziuni a indicelui de piaţă pe următoarele 10 minute. 
Acurateţea previziunii se îmbunătăţeşte în situaţia încorporării în model a volatilităţii variabile 
în timp. Pe pieţele de capital din Europa se remarcă studiul efectuat de Strawiński şi 
Ślepaczuk (2008), care au testat pe perioada 1998-2008 dacă piaţa de capital din Polonia este 
eficientă informaţional. Pe baza rentabilităţilor zilnice şi a celor calculate la un interval de 5 
minute, aceştia au găsit că există un puternic efect sezonier de tipul „ora din zi” şi un efect al  
sfârşitului şedinţei de tranzacţionare. În plus, aceste efecte sunt în strânsă legătură cu 
fluctuaţiile semnificative ale volatilităţii din intervalele respective.  
 
 3. Eşantionul de date şi caracteristicile acestuia 

 
Cercetarea s-a realizat pe baza cotaţiilor intrazilnice ale indicelui de piaţă BET din 

intervalul 2 noiembrie 2009 – 30 aprilie 2010, mai exact pe parcursul unei perioade de 124 de 
zile, totalizând 30949 de observaţii.  

Tabelul 1 
Statisticile descriptive ale rentabilităţilor intrazilnice ale indicelui BET 

Lunar   Perioada  
nov.-apr. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. 

Media 8.19x10-6 1.81x10-5 -9.05x10-6 1.57x10-5 1.10x10-5 1.49x10-5 -6.35x10-6 
Mediana 0.0000 0.0000 0.0000 2.83x10-5 0.0000 2.40x10-5 -2.96x10-5 
Maxim 0.0217 0.0072 0.0077 0.0057 0.0217 0.0060 0.0053 
Minim -0.0119 -0.0111 -0.0119 -0.0049 -0.0041 -0.0038 -0.0053 
Abaterea 
standard 0.0007 0.0009 0.0010 0.0007 0.0007 0.0005 0.0006 
Asimetrie 0.6245 -0.2698 -0.3582 0.0467 6.1767 0.2236 -0.1121 
Boltire 34.9522 11.0198 12.2961 7.2606 190.9541 10.2998 10.3719 

JB 1318522 (0.000) 12006.58 
(0.000) 

12941.83 
(0.000) 

3641.380 
(0.000) 

6755861 
(0.000) 

16701.69 
(0.000) 

13676.16 
(0.000) 

Q (12) 29.152 
(0.004) 

18.667 
(0.097) 

21.242 
(0.047) 

28.663 
(0.004) 

18.881 
(0.091) 

40.225 
(0.000) 

13.872 
(0.309) 

ADF(a) -1.528 
(0.519) 

-1.306 
(0.628) 

-1.850 
(0.356) 

-3.246 
(0.017) 

-0.622 
(0.863) 

-1.548 
(0.509) 

-0.496 
(0.889) 

ADF -178.155 
(0.000) 

-69.108 
(0.000) 

-44.835 
(0.000) 

-68.105 
(0.000) 

-67.960 
(0.000) 

-90.612 
(0.000) 

-77.420 
(0.000) 

(a) Testul ADF aplicat asupra seriilor cursurilor bursiere. 
 

În Tabelul 1 se observă că rentabilitatea medie intrazilnică a indicelui BET a 
înregistrat valori pozitive atât pe perioada noiembrie 2009 – aprilie 2010, cât şi în lunile 
noiembrie, ianuarie, februarie şi martie, luna noiembrie distingându-se cu cea mai mare 
valoare. Rentabilităţi medii negative s-au înregistrat în lunile decembrie şi aprilie. În ceea ce 
priveşte volatilitatea acestor rentabilităţi, se poate remarca un trend descendent pe parcursul 
lunilor analizate. Coeficienţii de asimetrie, respectiv de boltire oferă o imagine asupra formei 
distribuţiei rentabilităţilor care, în toate cazurile, este asimetrică – asimetrie pozitivă în lunile 
ianuarie, februarie şi martie şi pe ansamblul perioadei, respectiv asimetrie negativă în lunile 
noiembrie, decembrie şi aprilie – şi mai ascuţită decât cea a legii normale şi prezintă cozi. 
Valorile mari înregistrate de coeficientul de boltire (de exemplu, luna februarie: 190.95) sunt 
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tipice seriilor cu frecvenţă ridicată. Testul Jarque-Bera, construit pe baza acestor coeficienţi de 
asimetrie şi boltire, confirmă abaterea semnificativă a distribuţiei rentabilităţilor de la legea 
normală. Statistica Ljung-Box pentru un număr de întârzieri egal cu 12 indică prezenţa unor 
dependenţe liniare în seria rentabilităţilor în lunile decembrie, ianuarie şi martie şi pe 
ansamblul perioadei.  

Prima condiţie a ipotezei de martingale este ca seria valorilor indicilor să fie integrată 
de ordinul 1 sau seria rentabilităţilor să fie staţionară, respectiv integrată de ordin 0. Analizând 
statisticile ADF din Tabelul 1, se observă că această condiţie este verificată atât pe ansamblul 
perioadei, cât şi pe subperioade. 

 
4. Metodologia de studiu 
 
Testele AVR şi GS vor fi aplicate pe anasmblul eşantionului şi pe subperioade de o 

jumătate de lună pentru a vedea în ce măsură există o variaţie a gradului de predictibilitate în 
timp. Proprietăţile asimptotice ale celor două teste sunt suficient de bune, inclusiv dacă ele 
sunt aplicate pentru fiecare şedinţă bursieră, volumul zilnic de date fiind mai mare de 200 de 
observaţii. În continuare se va realiza o prezentare sumară a celor două teste. 

 
4.1. Testul AVR propus de Kim (2009) 
Se consideră ty  rata de rentabilitate la momentul t , unde Tt ,,1K= , ea fiind 

realizarea unui proces stochastic staţionar tY . Testele raportului varianţelor se bazează pe 
ideea că dacă tY  urmează un proces de martingale, atunci varianţa diferenţelor de ordin k este 
de k  ori varianţa diferenţelor de ordin 1. Altfel spus, varianţa diferenţelor de ordin k creşte 
proporţional cu k. Pentru că în versiunea originală propusă de Lo şi MacKinlay (1988) nu era 
specificat k, Choi (1999) propune o procedură de selecţie optimală a acestuia. Proprietăţile 
acestui test în eşantioane de mici volume sunt investigate doar sub ipoteza de i.i.d. a 
rentabilităţilor, în vreme ce proprietăţile acestuia în prezenţa heteroscedasticităţii erau 
necunoscute. Kim (2009) remediază acest neajuns propunând testul AVR în care determinarea 
valorilor critice se realizează prin wild bootstrap, fiind astfel robust în prezenţa 
heteroscedasticităţii. Totodată, prin simulări, el arată că acest test are performanţe mai ridicate 
decât competitorii săi care se bazeză pe raportul varianţelor. 

Astfel, Kim (2009) construieşte testul AVR pornind de la testul automat al raportului 

varianţelor al lui Choi (1999), care se bazează pe statistica ∑
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este kernel-ul spectral pătratic. Choi (1999) precizează că statistica )(kVR  este un estimator 
consistent pentru )0(2 Yfπ , unde )0(Yf  este densitatea spectrală normalizată pentru seria tY  la 
frecvenţa zero şi arată că, sub ipoteza t

A YH :0
 este necorelată serial, 

[ ] )1,0(2/1)(/)( NkVRkTkAVR d⎯→⎯−=  când ∞→k , ∞→T , ∞→kT /  şi tY  urmează 
un proces de zgomot alb cu un moment finit de ordin 4. Fără a demonstra, Choi (1999) mai 
precizează că statistica )(kAVR  urmează legea normală doar când tY  este generată dintr-o 
secvenţă de martingale. Pentru alegerea optimală a lui k , autorul a folosit metoda lui Andrews 
(1991) pentru densitatea spectrală la frecvenţa zero, notând, în consecinţă, testul statistic cu 

)ˆ(kAVR . Datorită faptului că )ˆ(kAVR  este un test asimptotic care poate prezenta deficienţe în 
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cazul eşantioanelor de mici volume şi tY  este supusă heteroscedasticităţii condiţionale, tehnica 
wild boostrap a lui Mammen (1993) este utilizată pentru a îmbunătăţi proprietăţile 
eşantioanelor de mici volume. 

Wild bootstrap-ul  pentru )ˆ(kAVR  poate fi realizat în trei etape după cum urmează: 
(i) Formarea unui eşantion boostrap din T observaţii ),,1(* TtYY ttt K==η  unde tη  

este o secvenţă aleatoare de medie zero şi varianţă 1;  
(ii) Calculul )ˆ( ** kAVR , statistica AVR  fiind obţinută din { }T

ttY 1
*

= ; 
(iii) Repetarea etapelor (i) şi (ii) de B  ori pentru a forma o distribuţie boostrap 

{ }B

jjkAVR 1
** );ˆ( = .  

Valoarea p (p-value) de acceptare a ipotezei de martingale este estimată ca fiind 

proporţia valorilor absolute ale lui { }B

jjkAVR 1
** );ˆ( =  mai mari decât valoarea absolută a lui 

)ˆ(kAVR . 
 

  4.2. Testul GS propus de Escanciano şi Velasco (2006) 
Ipoteza nulă a unui proces de martingale care ar trebui verificată de testul GS poate fi 

scrisă sub forma 1,0)(:0 ≥= jymH j , unde ]|[)( yYYEym jttj =−= −μ , μ  este un număr 

real, iar ∞
=1}{ ttY  este seria staţionară a rentabilităţilor. Pentru testarea acestei ipoteze, se 

consideră mai întâi o măsură a dependenţei mediei condiţionale, [ ]jtixY
tj eYEx −−= )()( μγ  

care, prin intermediul funcţiei exponenţiale ponderate, identifică această dependenţă în 
prezenţa neliniarităţii. Prin urmare, verificarea ipotezei nule implică testarea condiţiei 

[ ] 0)()( =−= = jtixY
tj eYEx μγ . 

Escanciano şi Velasco (2006) sugerează ca în testarea ipotezei nule de martingale să 
fie utilizată şi funcţia de distribuţie spectrală generalizată. Astfel, prin aplicarea transformării 
Fourier, se va estima următorul proces:  
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Din moment ce n
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Principalul avantaj al acestui test este faptul că ia în considerare toate lag-urile 
existente. Prin urmare, ipoteza nulă este echivalentă cu  λγλ )(),( 0 xxH =  şi se consideră o 
nouă statistică pentru testarea ipotezei nule de martingale:  
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Statistica testului GS se calculează utilizând norma Cramer-von Mises. Compararea 
lui ),( xSn λ  cu zero implică în primul rând următoarea estimare:  

∑ ∑ ∑
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= += +=
−−−− −−−−
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  Deoarece statistica testului GS nu are o distribuţie standard asimptotică, 
2
nD  este 

evaluat prin intermediul tehnicii wild boostrap, fapt ceea ce implică utilizarea unei variabile 
aleatoare w . Astfel, implementarea acestei statistici presupune estimarea valorii pentru )(* wSn  
în loc de ),(* xSn λ  şi apoi estimarea distribuţiei asimptotice a procesului )(wSn . Probabilitatea 
de acceptare a ipotezei nule (p-value) se calculează parcurgând următoarele etape: 

(i) Din eşantionul original n
ttY 1}{ =  se generează o variabilă aleatoare independentă 

n
tw 1}{ =  de medie zero şi varianţă 1;  

(ii) Utilizând variabila n
tw 1}{ = , se calculează secvenţele )x(ˆ *

jγ  şi ),w(S*
n  care se 

utilizează mai apoi în determinarea statisticii 2*
nD ;  

(iii) Se repetă etapele (i) şi (ii) de B  ori  pentru a forma o distribuţie boostrap a 
testului statistic B

jnD 1
2* }{ =  . 

Distribuţia boostrap B
jnD 1

2* }{ =  este utilizată pentru aproximarea distribuţiei statisticii 
2*

nD . p-value a testului este estimată ca fiind proporţia lui B
jnD 1

2* }{ =  mai mare decât statistica 
2
nD   calculată pentru datele iniţiale.  

 
5. Rezultate empirice 
 
În Tabelul 2 se observă că aplicarea testului AVR a condus la acceptarea ipotezei de 

martingale, atât pe ansamblul perioadei, cât şi pe subperioade de o jumătate de lună, excepţie 
făcând luna martie. Performanţa acestui test este foarte ridicată în prezenţa dependenţelor 
liniare, dar acceptarea ipotezei de martingale presupune lipsa dependenţelor liniare şi neliniare 
în media condiţională. Performanţa mai scăzută a testelor raportului varianţelor în prezenţa 
unor dependenţe neliniare de tip TAR şi STAR este evidenţiată de Maki (2008), fapt ce 
justifică oportunitatea utilizării şi a testului GS în investigarea ipotezei de martingale. Cum s-a 
precizat deja, performanţa ridicată a testului GS în prezenţa dinamicilor neliniare este scoasă 
în evidenţă de Charles et al. (2010), fapt ce îl recomanda în investigarea acestora. Pe ultima 
coloană a Tabelului 2 se observă că probabilitatea de acceptare a ipotezei nule de martingale 
ca urmare a aplicării acestui test este zero, atât pe ansamblul perioadei, cât şi pe subperioade. 

 
   Tabelul 2 

Rezultatele testelor AVR şi GS pe ansamblul eşantionului şi pe subperioade de 15 zile 
 

AVR GS 
Intervale de încredere Perioada Test statistic p-value 2.5 % 97.5 % p-value 

Intreg eşantionul -1.538 0.161 -2.165 2.199 0.000 
-1.789 0.482 -2.004 2.154 0.000 Noiembrie 0.482 0.561 -2.011 2.150 0.000 
0.494 0.501 -1.750 1.887 0.000 Decembrie -0.365 0.650 -1.966 2.131 0.000 
1.115 0.168 -1.565 1.750 0.000 Ianuarie 0.034 0.866 -1.836 1.889 0.010 
-0.218 0.646 -1.560 1.738 0.000 Februarie 0.167 0.739 -1.614 1.785 0.010 
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AVR GS 
Intervale de încredere Perioada Test statistic p-value 2.5 % 97.5 % p-value 

-2.531 0.011 -1.865 1.995 0.000 Martie -2.254 0.061 -2.315 2.587 0.000 
-0.813 0.282 1.634 1.651 0.000 Aprilie 0.786 0.336 -1.887 2.002 0.000 

 
În continuare, date fiind proprietăţile asimptotice foarte bune ale celor două teste în 

eşantioane de volume mici, s-a investigat ipoteza de martingale în luna martie pe fiecare 
şedinţă bursieră. În această subperioadă ipoteza de martingale a fost respinsă de testul AVR, 
ridicându-se astfel întrebarea dacă aceste dependenţe identificate, care s-ar presupune că sunt 
mai ales liniare, se manifestă pe tot acest interval sau episodic. Dacă se ia în considerare un 
prag de risc de 10% se observă din Figura 1 că testul AVR respinge ipoteza de martingale în 
zilele de 8, 9, 10, 16 şi 18 martie, valorile lui p (0.038, 0.064, 0.046, 0.03, respectiv 0.041) 
fiind mai mici de 0.1. Din aceeaşi figură se observă că testul GS respinge ipoteza de 
martingale în aproape toate şedinţele bursiere din luna martie, excepţie făcând zilele 2, 11, şi 
12 martie, cu acelaşi prag de risc de 10%.  
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Figura 1. Evoluţia lui p-value în luna martie 
 
În ceea ce priveşte existenţa dinamicilor neliniare, literatura de specialitate a identificat 

o serie de factori posibili care ar determina încorporarea neliniară a informaţiei în cursuri. Pe 
pieţele dezvoltate, aceşti factori ar fi: comportamente iraţionale ale investitorilor, dificultăţi în 
realizarea de arbitraje, eterogenitatea obiectivelor investitorilor, microstructura pieţelor, 
diversitatea percepţiilor actorilor pieţei. Neliniaritatea rentabilităţilor titlurilor de pe pieţele 
emergente este amplificată de o serie de factori specifici precum: prezenţa unor investitori mai 
puţin sofisticaţi, lichiditate scăzută, volatilitate ridicată, un comportament mai accentuat 
iraţional al investitorilor şi costurile de tranzacţionare. 

 
6. Concluzii 

  
În acest studiu a fost investigată ipoteza de martingale pe datele intrazilnice ale 

indicelui BET folosindu-se două teste care au performanţe ridicate în faţa diferitelor tipuri de 
dependenţe, liniare şi neliniare, şi care astfel se completează reciproc. Este important de 
precizat că acceptarea ipotezei de martingale este echivalentă cu acceptarea ipotezei de 
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eficienţă informaţională în formă slabă, dar respingerea ei nu presupune neapărat ineficienţă. 
Doar exploatarea cu profit a acestor dependenţe conduce la acceptarea ipotezei de ineficienţă. 

 În cazul indicelui BET, investigat pe date intrazilnice, se poate afirma că există un 
potenţial de predictibilitate ridicat şi implicit prezumţia de ineficienţă informaţională, 
potenţial dat de existenţa în special a dependenţelor neliniare. Această prezumţie este întărită 
de o serie de studii, cum ar fi cele realizate de Todea (2008) şi Todea et al. (2009), care arată 
că strategiile mediilor mobile exploatează în principal dependenţele neliniare. Se mai observă 
că manifestarea acestor dependenţe este una episodică, ceea ce denotă variaţia în timp a 
potenţialului de predictibilitate şi implicit a gradului de eficienţă. Un astfel de comportament 
pledează mai degrabă în favoarea teoriei pieţelor adaptive dezvoltată de Lo (2004), decât în 
favoarea ipotezelor pieţelor eficiente dezvoltate de Fama (1970).     
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Rezumat. Mediul antreprenorial actual traversează o serie de schimbări esenţiale de 

ordin financiar, fiscal şi social, sub impactul crizei economico-financiare prin care trece. În 
condiţiile în care atât la nivel european cât şi naţional se remarcă importanţa tot mai mare a 
domeniul industrial în relansarea economiilor la scară mare, lucrarea de faţă îşi propune să 
analizeze politica fiscală promovată la nivel european şi naţional, în general, şi să evidenţieze 
impactul acesteia asupra antreprenoriatului din domeniul industriei prelucrătoare, în special. 

În acest scop, cercetarea se dezvoltă pe doi indicatori semnificativi, respectiv 
presiunea fiscală şi cota de impozitare efectivă a profiturilor realizate în domeniul industriei 
prelucrătoare. 

  
Cuvinte-cheie: antreprenoriat; politică fiscală; presiune fiscală; cotă de impunere 

efectivă. 
 
Coduri JEL: H12, H32. 
Coduri REL: 10J, 14C. 
 
 
1. Introducere 
 
Sistemele fiscale sunt un factor-cheie pentru influenţarea eficienţei de ansamblu a economiei, 

ele determinând mărimea înclinaţiei de a economisi, investi şi munci, influenţând creşterea producţiei 
şi ocuparea forţei de muncă, ceea ce reprezintă elemente esenţiale ale strategiei economice, făcând din 
reforma fiscală o componentă importantă a reformei economice.  

În condiţiile globalizării mobilitatea factorilor a crescut, iar pe lângă aceasta integrarea 
economică pune în discuţie problema arbitrajului fiscal de localizare a întreprinderilor şi, în 
special, a capitalului şi a forţei de muncă. În aceste condiţii, concurenţa dintre statele europene 
se găseşte faţă în faţă cu o nouă provocare: cea de sporire a atractivităţii teritoriilor naţionale. 
De cele mai multe ori capacitatea unui stat de a atrage capitaluri străine şi de a le păstra pe 
cele naţionale are sorginte în politica fiscală promovată. 

Antreprenoriatul, sub toate formele sale de manifestare, deţine un loc important în 
toate economiile de piaţă şi reprezintă un actor cheie în crearea de noi locuri de muncă, 
dezvoltare economică sau inovare. Politicile promovate de statele Uniunii Europene, fie ele 
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financiar – fiscale, sociale sau valutare, vor influenţa evoluţia antreprenoriatului, şi mai mult, 
evoluţia acestuia pe sectoare de activitate. 

La nivel european (Comisia Europeană, Key figures on Europe 2010) o analiză a 
valorii adăugate generate pe sectoare de activitate relevă faptul că sectorul industriei deţine un 
loc important între domeniile de activitate ale antreprenoriatului. Astfel, industria generează 
20,1% din totalul valorii adăugate realizate la nivel european, UE-27, fiind depăşită de 
domeniul financiar, care generează 28,1%, domeniul servicii care generează 21,0% şi 
domeniul alte servicii care generează 22,5% (celelalte domenii sunt agricultură, silvicultură, 
vânătoare, păduri şi ape, pondere de 1,8%, construcţii 6,5%). 

La nivelul naţional domeniul industriei generează o valoare adăugată de 25,6% din 
total, situându-se pe locul al doilea, după domeniul serviciilor cu o valoare adăugată de 26,1% 
din totalul valorii adăugate generate, în condiţiile în care celelalte, respectiv agricultură, 
silvicultură, vânătoare, păduri şi ape, au o pondere de 7,2% din valoarea adăugată generată, 
construcţiile cu o pondere de 11,8%, domeniul financiar 14,2% din total şi alte servicii cu o 
pondere de 15,2%. 
 

2. Politica fiscală şi spiriul antreprenorial la nivel european 
 
În conformitate cu analizele efectuate de către Comisia Europeană la nivelul anului 

2008, an pentru care există ultimele date centralizate, Uniunea Europeană – 27 se prezintă ca 
o  zonă cu un grad de fiscalitate ridicat. Astfel, în 2008 ponderea veniturilor fiscale, ca medie, 
în produsul intern brut (PIB) a fost de 39,3% cu o treime mai mult decât nivelul înregistrat în 
SUA şi Japonia şi cu 4,8 puncte procentuale peste nivelul din Noua Zeelandă (34,5%). Acelaşi 
trend s-a putut observa la nivel european şi în anul anterior, 2007, când presiunea fiscală la 
nivel european (măsurată ca pondere a veniturilor de natură fiscală, incluzând aici, pe lângă 
impozitele directe şi indirecte şi contribuţiile sociale, în produsul intern brut) a fost de 39,8% 
cu 12 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în anul respectiv de SUA sau Japonia. 

În ceea ce priveşte structura pe tipuri de venituri fiscale (impozite directe, impozite 
indirecte şi contribuţii sociale) se observă că în statele aderate înainte de 2004 ale UE-27 
ponderea acestora în totalul veniturilor fiscale este relativ constantă, fiecare tip de venit având 
aproximativ 1/3 din total, iar în statele nou aderate, cu o excepţie (Malta), ponderea 
impozitelor directe în total este cea mai redusă.  

Analizând ponderea veniturilor indirecte în totalul veniturilor de natură fiscală 
(inclusiv cheltuielile de natură socială) se constată că în statele nou membre ale UE-27  
aceasta atinge valori ridicate. Astfel, statul cu ponderea cea mai ridicată este Bulgaria,cu o 
valoare de 55,7%, cu 21,8 puncte procentuale peste media înregistrată la nivel european, la 
polul opus situându-se Finlanda, cu o pondere de 30,6%. Aflându-se printre ultimele state 
aderate la structurile europene, ponderea veniturilor indirecte în totalul veniturilor fiscale în 
România este cu 8,8 puncte procentuale peste media europeană, de 42,7%.  

În cazul impozitelor directe situaţia s-a inversat. Astfel, ponderea impozitelor directe 
în totalul veniturilor de natură fiscală a fost cea mai redusă tot în Bulgaria (21,0%), cu 10,3 
puncte procentuale sub media europeană de 34,3%. La polul opus se află tot un stat nordic, 
Danemarca, cu o pondere de 62,3%, cu 28 de puncte procentuale peste media europeană.  
Unul dintre motivele care stau la baza acestui lucru este adoptarea de către majoritatea statelor 
nou aderate la structurile europene a unor cote unice de impozitare, ceea ce a dus în primă 
fază la diminuarea valorii colectate din impozitele directe vizavi de valoare colectată a 
impozitelor indirecte. România cu o cotă a impozitelor directe în total venituri de natură 
fiscală de 24,0%, se înscrie în trendul ţărilor recent aderate la uniunea europeană.  

În ceea ce priveşte ponderea contribuţiilor sociale în totalul veniturilor de natură 
fiscală trendul la nivel european este asemănător celui aferent impozitelor indirecte. Astfel, 
media europeană este de 32% şi majoritatea statelor nou aderate se află peste acest nivel, iar 
statele aderate înainte de 2004 au ponderi sub medie. Statul cu ponderea cea mai ridicată este 
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Cehia, cu 12,9 puncte procentuale peste nivelul european, şi la polul opus este Danemarca, cu 
o pondere a contribuţiilor sociale în totalul veniturilor fiscale de doar 2%, cu 30 de puncte 
procentuale sub media europeană. În România ponderea contribuţiilor sociale în totalul 
veniturilor de natură fiscală a fost cu doar 1,3 puncte procentuale peste media europeană.  

Diferenţe apar şi între statele aderate înainte de 2004. Astfel, în Marea Britanie sau 
Irlanda ponderea veniturilor din impozitele directe în totalul veniturilor de natură fiscală este 
ridicată şi totodată ponderea contribuţiilor sociale este foarte scăzută (paradoxul apare 
deoarece, de cele mai multe ori, impozitele directe sunt privite în strânsă corelaţie cu 
contribuţiile de natură socială), deoarece în aceste state fondurile ce finanţează acţiunile 
sociale sunt constituite în afara sistemului fiscal. 

În ceea ce priveşte antreprenoriatul la nivel european ne vom îndrepta atenţia asupra 
modalităţii de impunere a capitalului. Cu toate că este considerat unul dintre cele mai 
importante impozite, impozitul pe profit nu reprezintă şi principala sursă de venit la nivel 
central în Europa. Astfel, în 2008 ponderea veniturilor colectate prin acest impozit în PIB la 
nivelul UE-27 a fost de 2,7%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul anterior, iar în 
majoritatea statelor a avut valori cu puţin peste sau sub 3%. Există două excepţii notabile, şi 
anume în Malta, unde ponderea veniturilor colectate din impozitare profiturilor companiilor a 
reprezentat 7,1% din PIB, şi în Cipru, unde acelaşi indicator a fost de 6,8%. Statul cu 
ponderea cea mai mică a fost Germania, cu o valoare de 1,1%, iar România s-a situat în 
apropierea mediei, cu o pondere de 3%. De menţionat este faptul că Malta deţine din 2009 
supremaţia vizavi de cota de impunere a profitului, acesta fiind impus după o cotă de 35%. La 
polul opus se află state precum Bulgaria sau Cipru, care impun profiturile după o cotă de 10%. 
În România profiturile companiilor sunt impuse după o cotă unică de 16%, cu 7,2 puncte peste 
media Uniunii Europene (23,2%). 

Dintre toate statele europene şase şi-au modificat cota de impunere aplicată profitului 
impozabil în 2009 vizavi 2008, cinci în sensul diminuării cotei şi doar una în sensul creşterii 
acesteia. Toate celelalte şi-au păstrat cotele de impunere. Dar, în condiţiile adâncirii crizei 
economico-financiare, în anul 2010 statele europene au intervenit din nou asupra cotelor de 
impunere a profitului, după cum se observă şi din Tabelul 1. 
 

Tabelul 1  
Modificările cotelor de impunere a profitului (%) 

 

Cota Ţara 2008 2009 2010 
Cehia (CZ) 21 20 19 
Luxemburg (LU) 29,6 28,6 28,6 
Slovenia (SI) 22 21 20 
Suedia (SE) 28 26,3 26,3 
Marea Britanie (UK) 30 28 28 
Lituania (LT) 15 20 15 
Grecia (EL) 25 25 24 
Ungaria (HU) 21,3 21,3 20,6 

Sursa: Comisia Europeană (eurostat), „Taxation trends in the European Union Data for the EU Member States 
and Norway”, 2009 şi 2010. 

 
La primele semne ale crizei economico-financiare se observă că modificarea cea mai 

importantă a fost realizată de către Marea Britanie, care şi-a micşorat cota de impunere cu 
două puncte procentuale, iar Lituania este singurul stat din UE, care şi-a modificat cota în 
sensul creşterii acesteia cu cinci puncte procentuale. În anul 2010, alte două state au modificat 
cotele de impunere, în sensul reducerii acestora, respectiv Grecia, cu un punct procentual, şi 
Ungaria, dar cu 0,7 puncte procentuale. De remarcat este faptul că Lituania a revenit la cota de 
impunere din 2008 de 15% şi că Cehia şi Slovenia au continuat trendul de diminuare al cotei 
de impunere cu încă un punct procentual până la nivelul de 19%, respectiv 20%.    



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a II-a. Finanțe corporative 359 

3. Impactul politicii fiscale asupra sectorului industrial 
 
Industria reprezintă una dintre cele importante ramuri ale producţiei materiale şi 

totodată a economiei unui stat. Industria a devenit ramura principală de activitate în ţările 
europene şi nord-americane în timpul revoluţiei industriale, care a pus capăt economiei 
negustoreşti sau agrar-feudale, printr-o serie de invenţii care au revoluţionat economia 
mondială. Ţările industriale, devenite în scurt timp capitaliste, şi-au dezvoltat rapid legături 
comerciale cu cele mai îndepărtate pieţe comerciale.  

În prezent, la nivel european industria reprezintă una dintre principalele ramuri care 
generează valoarea adăugată (20,1%) şi cunoaşte o dezvoltare continuă. Aceleaşi caracteristici 
sunt prezente pentru ramura respectivă şi la nivel naţional. 

În cadrul sectorului de industrie, la nivel european UE-27, domeniul manufacturier 
generează valoarea adăugată cea mai ridicată, cu o pondere de 30,3% din total. Totodată, 
respectivul domeniu utilizează 26,5% din totalul forţei de muncă şi deţine 11,5% din totalul 
firmelor ce activează în acest sector.   

Mai mult, la nivel naţional, în conformitate cu datele furnizate de către Institutul 
Naţional de Statistică (Buletin statistic de industrie, 2010), indicele brut al producţiei a 
înregistrat o creştere pe ansamblu de 20,4%, creştere ce s-a datorat în proporţie de 25,3% 
industriei prelucrătoare. La rândul lui, indicele brut al industriei prelucrătoare a fost influenţat 
de către creşterea unor ramuri precum: fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice (+54,8%), fabricarea produselor textile (+43,0%), alte activităţi 
industriale (+49,0%) şi fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 
(+35,8%). 

Observând la nivel naţional importanţa sectorului industrie şi în cadrul acestuia a 
industriei prelucrătoare, eşantionul de firme pe baza căruia a fost realizată analiza (datele au 
fost extrase din situaţiile financiare, respectiv bilanţ şi cont de profit şi pierdere) a fost astfel 
ales, din ramurile cele mai reprezentative ale industriei prelucrătoare, încât informaţiile 
generate pe baza analizelor efectuate să poate contura situaţia reală a acestui domeniu 
important la nivel naţional. Astfel eşantionul cuprinde 40 de întreprinderi din ramuri ale 
industriei prelucrătoare precum: fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, fabricarea produselor farmaceutice de  bază şi a preparatelor farmaceutice, 
prelucrarea lemnului, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de 
cauciuc şi  mase plastice.  

Analiza efectuată la nivelul industriei prelucrătoare s-a concentrat pe evidenţierea 
impactului politicii fiscale asupra antreprenoriatului din acest domeniu pe baza indicatorilor 
de presiune fiscală şi cotă de impunere efectivă a profiturilor realizate. 

Menţionăm că în perioada analizată, anii 2008, 2009, sub impactul crizei economico – 
financiare, politica fiscală a României a traversat o serie de modificări profunde, ce s-au 
reflectat în mod automat şi asupra situaţiilor financiar-contabile ale antreprenorilor analizaţi, 
şi implicit asupra impozitului pe profit de plată. 

Prin urmare, prin reformele înfăptuite, statele au avut de îndeplinit o misiune grea, şi 
anume aceea de a găsi un mixt de politici prin care să asigure resursele necesare operabilităţii 
instituţiilor publice şi, totodată, să reuşească să îşi atingă obiectivele de ordin financiar, 
bugetar, social stabilite. Şi cum, de cele mai multe ori, metoda cea mai rapidă de la colecta 
resurse la nivel naţional este modificarea legislaţiei de natură fiscală, statul este direct 
interesat de modul în care se resimt modificările legislative la nivelul antreprenoriatului. 

Presiunea fiscală reprezintă o modalitate prin care se măsoară incidenţa impozitelor 
asupra mediului antreprenorial. Modalitatea de determinare a acestui indicator este raportarea 
la nivel macroeconomic a veniturilor de natură fiscală, care includ şi cheltuielile de natură 
socială, la produsul intern brut. Prin raportarea celor două valori obţinem o presiune fiscală 
tratată în sens larg, iar prin excluderea veniturilor de contribuţii sociale din totalul veniturilor 
fiscale, obţinem un indicator ce ne arată incidenţa restrânsă a impozitelor asupra mediul 
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economic, adică incidenţa strică a impozitelor directe şi indirecte. Mai mult, dacă se doreşte o  
evidenţiere detaliată a  impactului politicilor financiar-fiscale promovate de un stat asupra 
mediului antreprenorial, indicatorul presiune fiscală poate fi regândit în sens restrâns prin 
înlocuirea valorii totale a veniturilor fiscale cu orice componentă a acestora. 

 
Tabelul 2  

Evoluţia presiunii fiscale pe componente (%) 
 

Media la 
nivelul UE-27 

Statul cu valoarea 
maximă 

Statul cu valoarea 
minimă România Indicatori 

2008 2008 2008 2008 2009 
Presiunea fiscală generală 39,3 Danemarca: 48,2 România: 28,0 28,0 28,46 
Presiunea fiscală indirectă 13,4 Bulgaria: 18,6 Spania: 10,2 12,0 10,3 
Presiunea fiscală directă 13,5 Danemarca: 30,0 Slovacia: 6,4 6,7 6,3 
Presiunea fiscală socială 12,6 Franţa: 16,1 Danemarca: 1,0 9,3 10,98 

Sursa: Comisia Europeană (eurostat), „Taxation trends in the European Union Data for the EU Member States 
and Norway”,  2010, date prelucrate de pe site-ul Misterului de Finanţe. 

 
Presiunea fiscală generală, determinată ca raport între totalitatea veniturilor fiscale, 

inclusiv a veniturilor de natură socială, şi produsul intern brut arată incidenţa politicii fiscale 
şi de natură fiscal-socială asupra economiei.  

Se observă că România este statul cu presiunea fiscală generală cea mai scăzută la 
nivel european, cu o pondere de 28,0% în anul 2008, la o diferenţă de 28,2 puncte procentuale 
faţă de statul cu presiune fiscală cea mai ridicată, Danemarca. Nivelul înregistrat de România, 
în 2008, se află şi sub nivelul mediu european cu 11,3 puncte procentuale şi sub nivelul din 
2009 cu 0,46 puncte procentuale. 

Incidenţa presiunii fiscale generale poate fi defalcată pe componentele veniturilor 
fiscale, şi astfel putem determina o presiune fiscală generată de impozitarea indirectă sau de 
cea directă şi o presiune fiscală generată de contribuţiile de natură socială. 

 Presiunea fiscală indirectă, determinată ca raport între cuantumul impozitelor 
indirecte şi produsul intern brut, a fost în România în anul 2008 aproape de nivelul mediul al 
Uniunii Europene, cu doar 1,4 puncte procentuale sub acest nivel şi la 6,6 puncte procentuale 
de statul cu presiunea fiscală indirectă cea mai ridicată, Bulgaria. Pentru anul 2009 se observă 
o diminuarea a acesteia la 10,3%. 

Presiunea fiscală directă determinată ca raport între cuantumul impozitelor directe şi 
produsul intern brut, la nivel european a înregistrat o medie pentru anul 2008 de 13,5%. În 
cazul impozitelor directe diferenţele de valoare înregistrate pe părţi componente ale presiunii 
fiscale generale sunt cele mai mari. Astfel,  între statul cu presiunea fiscală directă cea mai 
ridicată, Danemarca (30,0%), şi statul cu presiunea fiscală directă cea mai scăzută, Slovacia 
(6,4%), sunt 23,6 puncte procentuale. România are o presiunea fiscală directă în scădere de la 
6,7% în 2008 la 6,3% în 2009. 

Presiunea fiscală socială determinată ca raportul dintre veniturile de natură socială şi 
produsul intern brut evidenţiază faptul că Danemarca este statul cu presiunea fiscală socială 
cea mai scăzută, de doar 1,0%, cu 11,6 puncte procentuale sub nivelul mediei europene de 
12,6%. În 2008 România a înregistrat o presiune fiscală socială de 9,3%, sub media europeană 
cu 3,3 puncte procentuale, dar în 2009 aceasta a crescut până la nivelul de 10,98%. 
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Figura 1. Evoluţia comparativă a presiunii fiscale, România – UE,27 (2008) 
 

La nivel naţional precum şi la nivelul sectorului analizat presiunea fiscală se prezintă 
în Tabelul 3.  

Tabelul 3  
Presiunea fiscală în context naţional (%)  

 

 Presiune fiscală generală Presiune fiscală restrânsă 
 2008 2009 2008 2009 
România 28,0 28,46 18,3 17,5 
Media pe sectorul analizat 22,31 31,96 5,02 7,45 

Sursa: date prelucrare proprie. 
 
Diferenţele care apar între valorile înregistrate la nivel naţional şi cele de la nivelul 

sectorului se explică prin modificările legislaţiei fiscale din perioada supusă analizei. Astfel, 
se observă că în anul 2008 presiunea fiscală generală medie a sectorului este sub valoarea 
naţională, cu 5,69 puncte procentuale, dar în 2009 depăşeşte valoarea naţională cu 3,5 puncte 
procentuale. Această diferenţă pozitivă este explicată prin impactul introducerii (începând cu 
data de 1 mai 2009) a impozitului minim şi implicit a obligativităţii plăţii acestuia chiar şi 
atunci când antreprenorii obţin pierderi fiscale. 

Pe eşantionul analizat, în anul 2008, 16 întreprinderi au înregistrat o presiune fiscală 
generală peste media sectorului şi 24 sub această valoare, iar în anul următor doar 8 societăţi 
au înregistrat o presiune fiscală generală peste media pe sector. În ceea ce priveşte presiunea 
fiscală în sens restrâns, diferenţele dintre nivelul naţional şi media pe sectorul analizat sunt 
mult mai semnificative.  

Dacă analizăm cei doi indicatori, presiune fiscală generală şi presiune fiscală 
restrânsă, cumulativ se observă că pe lângă modificările legislative cu privire la impozitarea 
minimă, impactul cel mai semnificativ asupra domeniului analizat l-au avut politicile de 
ordin social implementate în această perioadă. Astfel, legislaţia ce reglementează 
contribuţiile de asigurări sociale de stat atât cele suportate de angajatori, cât şi cele suportate 
de angajaţi a cunoscut pe perioada analizată o serie de modificări ce au influenţat, de cele 
mai multe ori, negativ antreprenorii domeniului analizat. În acest sens, reţinem că numai 
contribuţia de asigurări sociale s-a modificat de patru ori de la o cotă de 19,5% în 2008 
ajungând la 20,8% în 2009, astfel, în noiembrie 2008, cota era de 19,5%, în decembrie s-a 
redus la 18%, dar în ianuarie 2009 s-a modificat la 18,5%, ca ulterior în luna februarie să fie 
stabilită la 20,8%. Mai mult, ultima modificare a legislaţiei de natură socială a afectat doar 
antreprenorii şi, în speţă, a majorat cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate de 
angajatori bugetului asigurărilor sociale de stat.  

Instabilitatea fiscală a avut efecte negative asupra sectorului analizat, mai ales în anul 
2009, unde efectele introducerii impozitului minim s-au coroborat cu diversele modificări ale 
contribuţiilor de asigurări şi protecţie socială. La nivelul eşantionului analizat, în anul 2008, 
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16 întreprinderi prezentau o presiune fiscală restrânsă peste media sectorului, în timp ce în 
2009 numărul acestora a scăzut la 12, dar presiunea fiscală restrânsă a crescut cu 2,43 puncte 
procentuale.  

Un alt indicator cu mare putere de sinteză a modificărilor legislative vizând domeniul 
fiscal îl reprezintă impozitul pe profit, a cărui determinare presupune aplicarea ratei de 
impunere legală (în România, 16%) la bază de calcul reprezentată de profitul impozabil 
(Vintilă, 2006). În realitatea economică această rată utilizată în aşezarea impozitului pe profit 
este diferită de rata efectivă, care surprinde impactul politicii fiscale asupra mediului 
antreprenorial. Astfel, rata de impunere statutară nu reflectă fidel povara fiscală suportată de 
către mediul antreprenorial, neevidenţiind stimulentele de natură fiscală (baze de impunere 
mai reduse sau tratamente fiscale diferite pentru diverse tipuri de venituri sau cheltuieli) 
oferite de către autorităţile fiscale dintr-un anumit stat. 

Mendoza E.G. et al. (1994) afirmau că rata de impunere efectivă la nivel 
macroeconomic se determină prin raportarea impozitelor pe profit, impozitelor pe veniturile şi 
câştigurile din capital, suportate de către societate la excedentul brut din exploatare, în timp ce 
Callihan (1994) consideră că rata de impunere efectivă reprezintă raportul dintre impozitele 
unei societăţi şi veniturile acesteia, fără să se facă vreo menţiune cu privire la natura 
veniturilor. Alţi autori (Gupta, 1997, Devereux, 2008), sub impactul reformelor de ordin fiscal 
din ultimele două decenii din ţările OCDE, au investigat măsura în care politica fiscală a unui 
stat este fundamentată ca răspuns la modificările de aceeaşi natură a altui stat. Aceştia 
susţineau că firmele analizate îşi stabilesc structura capitalurilor ca răspuns la rata efectivă 
marginală de impozit şi, în acelaşi timp, îşi aleg locaţia profiturilor ca răspuns la diferenţele 
pozitive dintre ratele statutare de impozit. Astfel, concurenţa fiscală dintre state capătă noi 
dimensiuni, se concurează la rata marginală de impunere pentru capital şi la rata de impozit 
statutară pentru profituri.  

În literatura de specialitate sunt prezentate mai multe modalităţi de determinare a ratei 
efective de impozitare, pe baza rezultatelor prezentate în situaţiile financiare. Nicodeme 
(2001) afirmă că rata de impunere efectivă se determină ca raportul dintre impozitul pe profit 
datorat şi profitul brut realizat sau ca raportul dintre impozitul pe profit şi cifra de afaceri. De 
altfel, prima variantă este şi cea mai des utilizată în practică fiind cea mai relevantă, atât din 
puncte de vedere financiar, cât şi fiscal, iar cea de a doua are dezavantajul că nu ţine cont de 
costurile întreprinderii. Gupta (1997) consideră că rata de impunere efectivă se determină ca 
raportul dintre impozitul pe profit şi rezultatul înainte de dobânzi şi impozit sau ca raportul 
dintre impozitul pe profit şi cash-flow-ul operaţional înainte de dobânzi şi impozit. 

Oricare ar fi metoda aleasă pentru a determina rata de impunere efectivă, scopul final 
al unei astfel de analize este evidenţierea efectelor politicilor fiscale şi contabile asupra 
rezultatelor firmei. 

În opinia autorilor cea mai relevantă metodă de determinare a ratei de impunere 
efective este raportul dintre impozitul pe profit şi profitul brut realizat de firmă. Mai mult, rata 
de impunere efectivă este un element de bază în analiza riscului fiscal la nivelul firmei prin 
prisma coeficientului de elasticitate fiscală, determinat ca raportul dintre variaţia profitului net 
şi variaţia profitului brut, unde profitul net rezultă prin corectarea profitului brut cu rata de 
impunere efectivă. Analiza ratei de impunere efective s-a efectuat numai la nivelul anului 
2009 pentru că acesta a prezentat cele mai semnificative modificări ale legislaţiei fiscale. 

 La nivelul eşantionului analizat, 65% dintre întreprinderi au prezentat o rată de 
impunere efectivă sub nivelul statutar şi doar 35% peste. Astfel, întreprinderile ce prezintă 
rate de impunere efective sub nivelul statutar au realizat un profit fiscal sub nivelul profitului 
contabil, iar cele aflate peste acest nivel au avut fie un profit impozabil peste nivelul profitul 
contabil fie impunerea s-a realizat la impozitul minim. 

Rata de impunere efectivă medie pe sectorul analizat a fost de 16,88%, cu 0,88 puncte 
procentuale peste nivelul statutar. Acest lucru se datorează şi introducerii impozitului minim 
şi implicit a obligativităţii plăţii acestuia chiar dacă întreprinderile au obţinut o pierdere fiscală 
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şi în mod normal nu ar fi datorat nimic statului. Astfel, 25 de întreprinderi au avut o rată de 
impunere efectivă sub media sectorul şi 15 dintre acestea s-au situat peste această valoare. Ca 
şi în cazul anterior, plasarea unei întreprinderi peste sau sub nivelul mediei este strict 
influenţată de politica fiscală naţională şi de practicile fiscale promovate la nivelul fiecărei 
întreprinderi în parte. 
 

4. Concluzii  
 
Mediul antreprenorial este influenţat de diverşi factori atât financiari, cât şi fiscali, 

sociali sau politici. La nivel european cooperarea dintre state este îngreunată de complexitatea 
sistemelor fiscale axate pe tipuri de impunere divergente. Astfel, în statele dezvoltate 
presiunea fiscală este concentrată pe impozitarea directă, iar în statele în curs de dezvoltare, 
printre care şi România, presiunea fiscală se axează pe impozitarea indirectă.  

Sectorul industrial este unul dintre cele mai importante ramuri ale producţiei materiale 
şi totodată a economiei unui stat, iar la nivel naţional, datorită multiplelor modificări de natură 
fiscală, în mod general, şi a contribuţiilor de asigurări sociale, în special, presiunea fiscală 
resimţită în acest sector a variat semnificativ în comparaţie cu nivelul naţional. 

 Analiza întreprinsă axată pe cei doi indicatori, ce înglobează impactul modificărilor 
de natură fiscală asupra antreprenoriatului din sectorul industrial, evidenţiază faptul că 
instabilitatea fiscală de care dă dovadă România în ultimii ani, în general, şi de la sfârşitul 
anului 2008, odată cu resimţirea pe plan naţional a primelor efecte negative ale crizei 
economico-financiare, în special, afectează ireversibil domeniul supus cercetării. 

 
Notă 
În cadrul lucrării sunt diseminate o parte din rezultatele cercetării realizate prin Proiectul de cercetare 
exploratorie PN II ID-PCE-2008-2, nr. 1764, CNCSIS, finanţat de la bugetul de stat prin Unitatea 
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Romania. 
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Rezumat. Dezvoltarea sistemelor de finanţare imobiliară în ţările în tranziţie din 

Europa a avut un parcurs anevoios. Plecând de la sisteme de finanţare imobiliară 
rudimentare, moştenite din epoca anterioară anului 1990, în ţările din această regiune s-au 
dezvoltat sisteme de finanţare imobiliară din ce în ce mai complexe, neajungându-se, însă, la 
securitizările creanţelor ipotecare, mai ales din cauza crizei izbucnite în 2007. 

 
Cuvinte-cheie: finanţare imobiliară; credit ipotecar; piaţă imobiliară; politici imobiliare 

naţionale. 
 
Coduri JEL: G21, R28. 
Coduri REL: 11C, 19G. 
 
 

1. Introducere 
 
Deşi nu existau pieţe imobiliare propriu-zise sub fostele regimuri comuniste, anumite 

scheme de finanţare imobiliară existau în aceste ţări. Proprietăţile imobiliare erau deţinute în 
principal de stat, dar li se permitea unor cetăţeni să cumpere locuinţe de la stat, deşi în 
majoritatea cazurilor acestora nu li se permitea să revândă proprietăţile. Existau unele tipuri de 
aranjamente financiare care să permită cumpărarea imobilelor, caracterizate de împrumuturi 
pe termene lungi, cu dobândă redusă şi fixă, contractate, în general, de la băncile de economii 
(Case de Economii şi Consemnaţiuni, în cazul României). În esenţă, aceste credite se acordau 
automat, fără să se facă niciun fel de evaluare a bonităţii beneficiarului creditului. Un astfel de 
sistem nu putea funcţiona într-o economie de piaţă. Totuşi, el a funcţionat să opereze încă o 
vreme în ţări ca Polonia sau Bulgaria în primele etape ale transformărilor economice, dar 
sistemul s-a dovedit a fi ruinător pentru bugetele de stat, întrucât sume uriaşe erau necesare 
pentru subvenţionarea dobânzilor reduse în condiţiile unei inflaţii extrem de ridicate. Pentru 
dezvoltarea unei pieţe a finanţărilor imobiliare, funcţionale şi sustenabile într-o economie de 
piaţă, era nevoie de alte mecanisme. 

Au fost făcute eforturi pentru punerea la punct a mai multor mecanisme, iar pieţele 
finanţărilor imobiliare s-au dezvoltat. Metodele practicate de diverse ţări s-au concretizat în 
mecanisme diferite de finanţare imobiliară, în funcţie de strategiile adoptate în timpul 
procesului de reformă. Principalii furnizori de finanţare imobiliară în aceste economii sunt: 

1. băncile comerciale; 
2. băncile ipotecare sau instituţiile ipotecare nebancare, care, în general, emit titluri 

ipotecare; 
3. schemele de economisire colectivă; 
4. fondurile publice; 
5. alte sisteme de finanţare imobiliară. 
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2. Sisteme de finanţare imobiliară 
 
2.1. Băncile comerciale 
Ca instituţii de credit pentru persoanele fizice şi juridice, băncile comerciale sunt 

furnizorii naturali de finanţare ipotecară. Ele au cea mai mare cotă de piaţă în ce priveşte 
acordarea de credite ipotecare la nivelul Uniunii Europene. Băncile comerciale universale 
acordă, de asemenea, credite ipotecare în economiile în tranziţie, dar această activitate a rămas 
multă vreme în stadiu incipient. Începuturile erau caracterizate de credite ipotecare scumpe: 

- creditele erau acordate pe termene relativ scurte, cu maturitate de 10 ani sau chiar de 
5 ani, iar ulterior termenele au fost prelungite; 

- suma finanţată (loan-to-value ratio) din valoarea tranzacţiei era mult mai mică decât 
cea practicată în mod obişnuit în ţările occidentale. 

- se practica o dobândă mare, atât în termeni nominali, cât şi reali; în unele economii, 
se practică doar împrumuturile ipotecare cu dobândă variabilă, cum ar fi împrumuturile cu 
dobândă dublu indexată din Polonia, în care este transferat integral riscul dobânzii către 
împrumutaţi; 

- în cele mai multe cazuri, creditele sunt denominate în valute străine, ca dolarul 
american sau euro, astfel încât împrumutaţii să suporte riscul valutar. 

Aceste produse sunt destul de neatractive pentru cumpărătorii de imobile şi, ca urmare, 
creditele ipotecare rămân la un nivel redus în totalul activelor bancare. Totuşi, în ultimii ani, 
unele economii în tranziţie au cunoscut dinamici ascendente în ce priveşte acordarea de 
credite ipotecare, drept o consecinţă a stabilizării macroeconomice. 

Pentru a micşora cheltuiala cu creditele ipotecare şi a promova finanţarea imobiliară, 
unele guverne au prevăzut stimulente financiare sau fiscale pentru aceste credite, în formula 
subvenţionării ratei dobânzii şi/sau tratament fiscal preferenţial. În Lituania, câteva bănci 
comerciale selecţionate (inclusiv banca de economii anterior deţinută de stat) oferă credite 
ipotecare pentru cumpărarea sau construirea de imobile cu o dobândă anuală de 5%, diferenţa 
până la dobânda de piaţă fiind acoperită de un fond public. Această schemă seamănă cu 
mecanismul descris mai sus şi aplicat în timpul perioadei comuniste, la care s-a renunţat în 
celelalte economii în tranziţie. Prin contrast, Republica Cehă şi Slovacia practică un sistem de 
subvenţionare prin care acoperă un nivel prescris al dobânzii (4% pentru construcţiile noi şi 
6% pentru cumpărarea unor imobile existente). 

O altă cale de a îmbunătăţi accesul la credite ipotecare este un mecanism de 
garantare a creditelor ipotecare. O astfel de garanţie nu poate fi furnizată pe bază 
comercială, dar ţări cum ar fi Canada au dezvoltat un sistem public de garantare pentru a 
promova creditele imobiliare/ipotecare în economie. Printre economiile în tranziţie, Estonia, 
Lituania şi Slovacia au dezvoltat un sistem de garantare a creditelor ipotecare susţinut de 
guvernele respective. Lituania a creat Compania Lituaniană de Garantare a Creditelor 
Ipotecare care să asigure împrumuturile ipotecare pentru cumpărarea, construirea sau 
renovarea unei locuinţe. Slovacia a adoptat în 1999 un program guvernamental de garantare 
pentru împrumuturile ipotecare pentru construirea de locuinţe noi, mai ales cele destinate 
închirierii către persoanele cu venituri reduse. Fundaţia estoniană pentru locuinţe a fost 
fondată în 2000, în cooperare cu trei bănci comerciale, cu scopul de a garanta împrumuturile 
ipotecare destinate mai ales familiilor tinere. 

Este important faptul că creditele ipotecare nu sunt întotdeauna dominante în cadrul 
creditelor imobiliare în economiile în tranziţie. În Bulgaria, spre exemplu, toate creditele 
imobiliare sunt raportate a fi acordate cu garanţie ipotecară, dar ponderea creditelor imobiliare 
cu garanţie ipotecară era de doar 16% în 2002. Utilizarea restrânsă a ipotecii în creditele 
imobiliare a fost generată de lipsa unei legislaţii şi a unei practici coerente de executare a 
ipotecii, mai ales în cazurile de neplată a ratelor pentru o anumită perioadă. Este de notat 
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faptul că unii împrumutători din economiile în tranziţie nu pun mare valoare pe ipotecă, în 
multe cazuri cerând în garanţie alte colaterale, cum ar fi garanţii oferite de terţi. 

 
2.2. Băncile ipotecare şi instituţiile ipotecare nebancare 
Acestea sunt instituţii de credit specializate în acordarea de credite ipotecare. În ţările 

cu economii avansate, băncile ipotecare se bazează pe depozite făcute de populaţie pentru a 
finanţa creditele ipotecare, aşa cum fac şi băncile comerciale. Totuşi, şi aceste bănci au atras 
fonduri prin emiterea de titluri ipotecare, având avantajul unui rating ridicat dat de garantarea 
cu bunuri reale şi de o legislaţie foarte strictă. Un exemplu tipic îl constituie băncile ipotecare 
germane care emit titluri ipotecare (Pfandbriefe). Încurajate de inovaţia financiară şi 
dereglementare, finanţarea prin titluri ipotecare a căpătat o puternică expansiune în ultimii ani, 
deşi în unele economii emisiunile de titluri ipotecare s-au împuţinat în ultimii ani. 

Inspirându-se după modelul german, la începutul anilor 2000, Ungaria şi Polonia au 
adoptat legislaţia privind titlurile ipotecare şi băncile ipotecare. În Ungaria, s-au înfiinţat 
câteva bănci ipotecare, incluzând Banca de Credit Funciar şi Ipotecar, deţinută de stat, care au 
început să emită titluri ipotecare începând din 1998. În Polonia, s-a adoptat Actul Titlurilor 
Ipotecare şi Băncilor Ipotecare în 1997, iniţial înfiinţându-se două bănci ipotecare şi ulterior 
alte câteva, care au emis mai multe emisiuni de titluri ipotecare. 

În anii următori, legislaţia privind titlurile ipotecare şi băncile ipotecare a fost adoptată 
în mai multe ţări din regiune, incluzând Letonia, Republica Cehă şi Slovacia, ulterior 
Bulgaria. În România, deşi legislaţia privind creditul ipotecar a fost iniţial adoptată în 1999, ea 
nu prevedea posibilitatea înfiinţării de instituţii ipotecare nebancare, dar reglementa minimal 
emisiunile de titluri ipotecare. Ulterior, legislaţia a fost schimbată, permiţând instituţiilor 
ipotecare nebancare să acorde credite ipotecare. Până în prezent, nu a fost emisă nicio 
emisiune de titluri ipotecare în România. Oricum, în general, legislaţia din aceste ţări diferă de 
modelul german prin faptul că nu este necesară o instituţie separată pentru a desfăşura 
activităţi bancare ipotecare şi pentru a emite titluri ipotecare. Băncile comerciale pot obţine 
licenţă pentru desfăşurarea operaţiunilor ipotecare şi pentru a emite titluri ipotecare, atâta 
vreme cât activităţile sunt separate intern în conformitate cu legislaţia din ţara respectivă. 
Acest lucru sugerează faptul că băncile comerciale universale au o cale alternativă de a atrage 
fonduri, chiar dacă acestea sunt destinate împrumuturilor ipotecare. Majoritatea băncilor 
ipotecare din aceste ţări sunt, de fapt, bănci universale, în timp ce numai puţine sunt bănci 
ipotecare specializate. 

Utilizarea titlurilor ipotecare în finanţarea creditelor ipotecare are două avantaje. Unul 
este faptul că emisiunile de titluri ipotecare pot atrage fonduri pe termen mai lung decât 
depozitele obişnuite şi uşurează funcţia băncilor de a transforma resurse atrase pe termen scurt 
în plasamente pe termen lung, ceea ce îmbunătăţeşte managementul riscului. Al doilea avantaj 
este capacitatea de a atrage mai multe fonduri de la investitorii străini, beneficiind de pe urma 
globalizării pieţelor financiare. Trebuie subliniat faptul că finanţarea prin emisiuni de titluri 
ipotecare necesită reglementări legale stricte şi o largă bază de investitori, ambele fiind o 
provocare la adresa economiilor în tranziţie. De aceea, este imperios necesar un sistem juridic 
bine pus la punct, care să asigure execuţia ipotecilor. În ţările cu economii avansate, cei mai 
mari investitori în titluri ipotecare sunt companiile de asigurări şi fondurile de pensii, întrucât 
investitorii instituţionali au nevoie de un orizont investiţional mai lung. Dacă unii se aşteaptă 
la investitorii străini pentru a juca un rol pe această piaţă, în egală măsură trebuie dezvoltată 
baza de investitori autohtoni, astfel încât să fie posibilă o dezvoltare sustenabilă a finanţării 
prin titluri ipotecare. 

O altă metodă de finanţare este emiterea de titluri ipotecare securitizate. Metoda este 
foarte populară în SUA şi a fost preluată treptat în multe dintre ţările Uniunii Europene, dar nu 
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şi în economiile în tranziţie. Legislaţia românească prevede cadrul legal de aplicare a acestui 
tip de titluri ipotecare, dar nu s-au făcut mari progrese pe calea implementării lui. 

 
2.3. Schemele de economisire colectivă 
Schemele de economisire colectivă sunt destul de populare în ţările cu economii în 

tranziţie. Astfel de scheme sunt operaţionale în Republica Cehă, Letonia, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Funcţionarea schemelor este comună: operatorul schemei 
atrage depozite de la aplicanţi, bonificate cu o dobândă inferioară celei aplicate pe piaţă, şi îi 
finanţează în condiţii favorabile după ce nivelul depozitelor a depăşi un anumit nivel. Totuşi, 
schemele de economisire colectivă diferă prin anumite elemente. De exemplu, sistemul 
adoptat în Republica Cehă, România, Slovacia şi Ungaria se bazează pe modelul german şi 
austriac al Bausparkassen, care necesită existenţa unor instituţii separate care să administreze 
schema. Dimpotrivă, sistemul adoptat în Polonia şi Slovenia este administrat în principal de 
băncile comerciale existente. 

Schema de economisire colectivă a devenit principala sursă de finanţare în Republica 
Cehă şi Slovacia, care au introdus sistemul la începutul anilor 1990. Schemele din Slovenia şi 
Ungaria, introduse în 1999 şi, respectiv, în 1997, au atras de asemenea mulţi aderenţi. Polonia 
a adoptat două sisteme de economisire colectivă. Unul este kasa mieszkaniowa, adoptat printr-
o lege în 1995, iar celălalt este kasa oszczednosciowo-budowlana, adoptat în 1996. Primul 
sistem a început să funcţioneze în 1996, având un succes modest, iar cel de-al doilea ulterior, 
fiind modelat după Bausparkassen. 

Succesul schemelor de economisire colectivă s-a datorat în principal stimulentelor 
oferite de stat. În majoritatea ţărilor în care au fost adoptate, statul a instituit prime la depozite, 
suportate ca subvenţie de la bugetul de stat, făcându-le astfel foarte atractive. Această situaţie 
a condus la o povară suplimentară pentru stat. În unele ţări, ca Republica Cehă şi Slovacia, 
prima oferită de stat a constituit partea semnificativă a bugetului pentru cumpărarea sau 
construirea unei locuinţe. Pentru acest motiv, Polonia a îngheţat operaţiunile pentru schema de 
economisire colectivă după modelul Bausparkassen. 

Este de notat faptul că şi în Germania, care are cea mai dezvoltată schemă de 
economisire colectivă, aceasta constituie doar o parte dintre sursele de finanţare imobiliară. 
De regulă, un împrumut din schema de economisire colectivă este utilizat ca avans, pe când 
restul finanţării se obţine prin credit ipotecar de la bănci comerciale sau ipotecare. Dominaţia 
schemelor de economisire colectivă în unele economii în tranziţie se poate sfârşi odată cu 
dezvoltarea pieţelor creditului ipotecar. 

După cum arată Hager, situaţia schemelor de economisire colectivă în 2004 era cea 
prezentată în Tabelul 1. 

Tabelul 1 
Situaţia schemelor de economisire colectivă în anul 2004 

 

Ţara Anul începerii 
operaţiunilor Număr contracte (mil.) 

Germania 1920 33,0 
Austria 1925 5,0 
Slovacia 1992 1,2 
Republica Cehă 1995 6,2 
Croaţia 1998 0,5 
Ungaria 1997 0,9 

 
Este de remarcat întârzierea cu care astfel de scheme au fost aplicate în ţările Europei 

Centrale şi de Est, dar şi faptul că numărul de contracte a ajuns destul de repede la niveluri 
comparabile cu ţările în care aceste scheme au fost înfiinţate în perioada interbelică. 
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2.4. Fondurile publice 
În unele economii în tranziţie, statul a furnizat credite ipotecare direct prin înfiinţarea 

unui fond public pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe. Exemple tipice de astfel de 
fonduri sunt Fondul pentru Locuinţe din Slovenia, înfiinţat în 1991, şi Fondul de Stat penru 
Dezvoltare Locativă din Slovacia, înfiinţat în 1996. Fondul sloven a fost gândit să extindă 
termenele de acordare a creditelor ipotecare pentru cumpărarea sau construirea de locuinţe 
pentru persoanele fizice şi să finanţeze construcţia de locuinţe sociale de către comunităţile 
locale şi organizaţiile nonprofit, locuinţe destinate închirierii cu preţuri reduse către 
persoanele defavorizate. Fondul a fost, de asemenea, conceput pentru plata primelor pentru 
schemele de economisire colectivă. Fondul slovac a fost destinat în principal pentru asigurarea 
finanţării construcţiei de apartamente, prin acordarea de împrumuturi şi subvenţii, dar a încetat 
să funcţioneze la sfârşitul anului 2000, pentru a se reduce povara bugetară. Finanţate de la 
bugetul de stat, aceste fonduri au jucat un rol semnificativ în finanţarea ipotecară din ţările 
respective. Fondul sloven a finanţat circa 40% din totalul creditelor ipotecare din Slovenia. 
Fondul slovac a contribuit cu 36% din totalul finanţării pentru construcţia de locuinţe în 
perioada 1992-1999. 

Multe alte economii în tranziţie au constituit propriile fonduri publice pentru 
promovarea finanţării imobiliare, însă funcţiile şi scopurile lor diferă. Spre exemplu: 

- Fundaţia Estoniană pentru Locuinţe a fost înfiinţată prin decret guvernamental în 
1994 şi a acordat credite în condiţii favorabile către grupuri sociale bine definite, incluzând 
familiile tinere şi asociaţiile de proprietari din blocurile cu apartamente, precum şi proprietarii 
şi chiriaşii locuinţelor restituite în procesul de privatizare. 

- Polonia a înfiinţat Fondul Ipotecar în 1992 în cooperare cu Banca Mondială şi United 
States Agency for International Development (USAID), funcţia sa principală fiind să 
furnizeze lichiditate băncilor comerciale pentru acordarea de credite ipotecare dublu indexate. 
Fondul Naţional pentru Locuinţe a fost creat în 1995 pentru a acorda împrumuturi ipotecare în 
condiţii preferenţială investitorilor şi organizaţiilor nonprofit pentru construcţia de locuinţe 
sociale destinate închirierii către persoane din categoriile defavorizate. 

- Fondul General de Sprijin pentru Construcţia şi Achiziţia de Locuinţe din Lituania, 
fondat în 1992, furnizează subvenţii pentru creditele ipotecare contractate prin băncile 
comerciale pentru construcţia şi cumpărarea de locuinţe. 

Popularitatea acestor fonduri publice pentru promovarea politicilor imobiliare şi 
finanţării locative se datorează, în bună parte, veniturilor încasate de statele cu economii în 
tranziţie din privatizarea locuinţelor în procesul transformărilor economice. Deşi mare parte a 
acestor fonduri publice au fost finanţate din veniturile obţinute în urma privatizării, de multe 
ori ele au necesitat finanţare suplimentară de la bugetul de stat. 

În plus faţă de finanţarea din privatizare şi contribuţiile de la bugetul de stat, Fondul 
pentru Locuinţe din Slovenia a emis şi titluri ipotecare pentru autofinanţare. 

 
2.5. Alte sisteme de finanţare imobiliară 
În ţările cu economii avansate, companiile de asigurări şi fondurile de pensii joacă 

deseori un rol important în piaţa locuinţelor şi piaţa finanţărilor imobiliare, nu numai ca 
deţinători de titluri ipotecare şi titluri ipotecare securitizate, dar şi ca furnizori direcţi de 
credite ipotecare, în funcţie de legislaţia naţională şi condiţiile specifice ale pieţei. În unele ţări 
cu economii în tranziţie, companiile de asigurări se implică în finanţarea prin credite 
ipotecare, dar volumul acestor finanţări este încă mic. În ceea ce priveşte fondurile de pensii 
administrate privat, ceea ce în România se numesc generic pilonul doi de pensii, ele au fost de 
curând înfiinţate, dar promit să devină jucători importanţi pe piaţa finanţărilor imobiliare. 

O altă metodă de finanţare dezvoltată în ultimii ani în economiile în tranziţie, inclusiv 
în România, o constituie leasingul imobiliar, cu adresabilitatea preponderentă persoanelor 
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juridice. Particularitatea cea mai importantă a acestei forme de finanţare constă în faptul că 
imobilul rămâne proprietatea finanţatorului până la plata ultimei rate şi a eventualei valori 
reziduale. În general, condiţiile de eligibilitate pentru leasingul imobiliar sunt mai puţin 
restrictive decât în cazul creditului ipotecar şi al creditelor bancare. 

 
3. Concluzii 
 
În procesul de tranziţie economică, punerea la punct a unui sistem de finanţare 

imobiliară coerent este o componentă importantă pentru trecerea de la sistemul în care statul 
era responsabil pentru furnizarea locuinţelor în vechile regimuri comuniste la un sistem bazat 
pe mecanisme de piaţă. Deşi se resimte o nevoie acută de locuinţe mai bune şi care să dea o 
calitate a vieţii superioară, piaţa locuinţelor din ţările cu economii în tranziţie rămâne la un 
nivel redus, atât din cauza ritmului lent de construire, cât şi din subdezvoltarea sistemului de 
finanţare imobiliară. 

Au fost făcute eforturi deosebite în aceste ţări pentru edificarea unor sisteme diverse de 
finanţare imobiliară, iar pieţele finanţărilor imobiliare au cunoscut o dezvoltare explozivă. 
Oricum, condiţiile curente de piaţă diferă în aceste ţări, băncile comerciale şi băncile ipotecare 
din Bulgaria, Polonia, România şi Ungaria, ca şi cele din ţările baltice, domină pieţele de 
împrumuturi imobiliare, pe când schemele de economisire şi creditare în sistem colectiv 
domină pieţele din republica cehă şi Slovacia. În Slovenia, Fondul Naţional pentru Locuinţe, 
înfiinţat de stat, este cel mai important promotor al împrumuturilor ipotecare. Indiferent de 
diferenţele structurale, sistemele de finanţare imobiliară din economiile în tranziţie au o 
dezvoltare redusă. Aceste pieţe sunt caracterizate şi de diferite sisteme de subvenţionare de 
către state a împrumuturilor ipotecare. 

Diferite provocări stau în faţa dezvoltării sistemelor de finanţare imobiliară din 
economiile în tranziţie. Printre ele se numără: eligibilitatea unei părţi reduse a populaţiei 
pentru acordarea de credite ipotecare, situaţie macroeconomică încă nestabilizată, ineficienţa 
pieţelor financiare, cadrul legislativ insuficient adaptat sistemelor de finanţare imobiliară. 
Niciuna dintre aceste probleme nu are o soluţie facilă şi rapidă. Rezolvarea lor necesită 
eforturi bine intenţionate şi susţinute pentru îmbunătăţirea strategiilor de transformări 
economice. Evoluţiile din ultimii ani sunt, însă, încurajatoare. Stabilizarea macroeconomică şi 
cadrul legislativ au cunoscut îmbunătăţiri notabile, determinând o expansiune şi o rafinare a 
sistemelor de finanţare imobiliară. Continuarea eforturilor, mai ales în ce priveşte 
îmbunătăţirea sistemelor financiare, îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituirea unor măsuri 
pentru aplicarea mai fermă a legilor, va conduce la edificarea unor sisteme de finanţare 
imobiliară funcţionale şi eficiente. Integrarea multor ţări cu economii în tranziţie în Uniunea 
Europeană va avea darul accelerării acestor eforturi. 
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Rezumat. Auditul public intern s-a dezvoltat de-a lungul anilor, trecând de la o funcţie 
axată pe informaţie la una practică, cu o abordare bazată pe risc. Teoretic, auditul public 
intern se aplică tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, auditorii dând asigurări şi 
consiliere conducerii pentru administrarea judicioasă a veniturilor şi cheltuielilor publice, 
contribuind astfel la perfecţionarea activităţii acestora, emiţând recomandări fundamentate şi 
obiective pentru corectarea neregulilor descoperite.  

Prin auditările realizate, auditorii trebuie să ajute instituţiile publice să îşi 
îndeplinească obiectivele printr-o abordare graduală şi metodică, evaluând, constatând şi 
recomandând îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii managementului public. 

 
Cuvinte-cheie: audit public intern; eficienţă; eficacitate; control; profesionalism. 
 
Cod JEL: M42. 
Cod REL: 13G. 
 
 
1. Introducere 
 
Auditul public intern are propriile sale mijloace de lucru în elaborarea metodologiei de 

lucru având ca atribuţii şi auditarea, respectiv evaluarea controlului intern. Totodată, auditul 
intern are în vedere ca punct forte evaluarea riscului. 

IAI (The Institute of Internal Auditors) a dat o primă definiţie originală a auditului 
intern: „Auditul intern este o activitate independentă, de asigurare şi de consultanţă obiectivă 
pentru a adăuga valoare şi a îmbunătăţi activităţile organizaţiei. Ajută o organizaţie să-şi 
realizeze obiectivele printr-o abordare sistematică, disciplinată pentru a evalua şi a 
îmbunătăţi eficienţa gestionării riscurilor, de control, şi procesele de guvernare” (Bolchi, 
2009, p. 47). 

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate 
publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea 
fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Indiferent de tipul de 
audit pe care îl desfăşoară, auditorii publici trebuie să reunească în dosarul lor de lucru 
documente suficiente şi cu valoare probatorie, mai ales în ceea ce priveşte baza planificării 
documentelor auditale, activitatea desfăşurată şi constatările auditorului (Ghiţă, Vasile, 
Popescu, 2004, pp. 31-32). 

În ceea ce priveşte baza teoretică, auditul public intern se aplică tuturor instituţiilor 
publice centrale şi locale. Totodată, dă asigurări şi consiliere organelor de conducere pentru 
administrarea judicioasă a veniturilor şi cheltuielilor publice, contribuind astfel la 
perfecţionarea activităţii acestora. În acelaşi context, emite recomandări fundamentate şi 
obiective pentru corectarea neregulilor descoperite, stipulând consecinţele ce trebuie suportate 
de persoanele ce se fac vinovate. 

Acolo unde se descoperă puncte slabe în activitatea desfăşurată, auditorul va întocmi 
un grafic de implementare a recomandărilor, urmărind, totodată, dacă măsurile stipulate au 
fost aduse la îndeplinire. 
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2. Reglementările auditului public intern 
 
Începând cu data de 01 ianuarie 2009 au intrat în vigoare noile Standarde de practică 

ale profesiei de audit intern, fiind elaborate de către Institutul Auditorilor Interni. Acestea 
prevăd pentru secţiunea „Controlul” nr. 2120, devenită nr. 2130, următoarele: „Activitatea de 
audit intern trebuie să asiste organizaţia în menţinerea controalelor efective prin evaluarea 
eficacităţii şi eficienţei lor şi prin promovarea îmbunătăţirii continue.” (conform site-ului The 
Institute of Internal Auditors – IIA, http://www.-theiia.org/guidance/slandards-and-guidance/). 

Standardul nr. 2120.A1, devenit nr. 2130.Al, dispune: „Activitatea de audit intern 
trebuie să evalueze adecvarea şi eficacitatea controalelor în răspunsurile la riscurile dinăuntrul 
guvernantei organizaţiei, operaţiunile şi sistemele de informare din organizaţie, cu privire la: 

- fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale; 
- eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; 
- protejarea bunurilor (activelor); 
- respectarea legilor, regulamentelor şi contractelor.” 
Standardul nr. 2120.A2, transformat în nr. 2130.A2, stipulează: „Auditorii interni vor 

descoperi măsura în care au fost stabilite scopurile şi obiectivele operaţiunilor şi programelor 
şi conformitatea lor cu cele ale organizaţiei.” 

Standardul nr. 2120.A3, transformat în nr. 2130.A3, impune: „Auditorii interni vor 
revedea operaţiunile şi programele pentru a stabili măsura în care rezultatele corespund 
scopurilor şi obiectivelor stabilite, determinând dacă operaţiunile şi programele sunt aplicate 
sau îndeplinite aşa cum s-a intenţionat.” 

Standardul nr. 2120.A4, transformat în nr. 2210.A3, prevede: „Pentru evaluarea 
controalelor sunt necesare criterii adecvate. Auditorii interni trebuie să descopere măsura în 
care managementul a stabilit criterii adecvate pentru a determina dacă obiectivele şi scopurile 
au fost atinse. Dacă aceste criterii sunt adecvate, auditorii interni trebuie să le folosească în 
evaluarea lor. Dacă sunt neadecvate, auditorii interni trebuie să colaboreze cu managementul 
pentru a dezvolta criterii corespunzătoare de evaluare”. 

Standardul nr. 2120.C1. transformat în nr. 2130.C1, dispune: în timpul activităţilor de 
consultanţă, auditorii interni trebuie să examineze controalele în conformitate cu obiectivele 
profesiunii şi să fie atenţi la scăpările semnificative ale controlului (Bolchi, 2009, pp. 34-35) 

Standardul nr. 2120.C2, transformat în nr. 2130.C2, precizează: „Auditorii interni 
trebuie să încorporeze cunoştinţele despre controale obţinute prin consultarea angaja-
mentelor/obligaţiilor în evaluarea proceselor de control ale organizaţiei.” 

În ceea ce priveşte, rolul auditorului public intern, cu privire la sistemele de control 
intern este diferit faţă de cel al managementului, în sensul că acoperă: 

- estimarea/evaluarea suprafeţei cu cel mai mare risc, în considerentele controlului 
obiectiv; 

- verificarea profesionistă a sistemelor care atrag cel mai mare risc; 
- consilierea managementului; avem în vedere funcţionabilitatea consecinţelor 

controlului intern, astfel încât să determine îndeplinirea obiectivelor sistemului de control; 
- şi nu în ultimul rând, recomandarea oricărei îmbunătăţiri necesare pentru a întări 

controlul, în paralel cu denunţarea şi clarificarea riscurilor incidente, astfel încât prima acţiune 
să nu eşueze. 

Conform Legii nr. 672/2002 privind Auditul public intern (M Of nr. 953/ 24.12.2002) 
şi OMFP nr. 38 2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 
audit public intern (M Of nr. 130 bis/27.02. 2003), conducătorii tuturor instituţiilor publice au 
obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit 
public intern. 

Luând în considerare cele mai sus menţionate, fac excepţie de la prevederile stipulate  
instituţiile publice mici care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului în lei a 
100.000 euro, pe o perioadă de trei ani consecutivi, respectiv instituţile subordonate pentru 
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care conducerea de la nivelul ierarhic imediat superior a emis decizia de neînfiinţare a 
compartimentului de audit public intern. 

Stipulăm faptul că, respectiva prevedere de neînfiinţare a compartimentului este 
caracteristică unor ordonatori secundari sau ordonatorilor terţiari de credite. 

Totodată, primăriile municipale/orăşeneşti/comunale care au calitatea de ordonator 
principal de credite şi au depăşit pragul anual de 100.000 euro pe o perioadă de trei ani 
consecutivi au obligativitatea de înfiinţare a compartimentului de audit public intern. 

În ceea ce priveşte auditul intern la entităţile publice locale, acesta vizează atât 
proiectele de buget, cât şi execuţia bugetară. 

Auditul intern se organizează în mod obligatoriu la ordonatorii principali de credite, 
aceştia analizând însă oportunitatea înfiinţării de structuri proprii de audit intern la nivelul 
instituţiilor publice subordonate (Huţupaşu, Vasiliu, 2007, p. 96). 
 

3. Stadiul actual al auditorilor 
 
3.1. Lipsa personalului specializat 
Având în vedere respectiva prevedere legislativă, toate instituţiile publice locale şi-au 

însuşit acest act normativ şi au stipulat în organigramă şi statul de funcţii compartiment/birou 
postul de auditor, nu mai puţin adevărat fiind faptul că,  în majoritatea cazurilor, posturile de 
auditor public intern sunt vacante. 

Firesc, apare întrebarea: De ce nimeni nu este interesat să se angajeze pe aceste 
posturi? Situaţia din România, la nivelul anului 2010, ne prezintă răspunsul fără prea mare 
greutate: persoanele specializate în acest domeniu nu sunt interesate să lucreze într-o instituţie 
publică locală datorită salariului foarte mic. 

Per a contrario, acolo unde există un post de auditor ocupat, respectiv un singur 
angajat, s-a constatat superficialitatea rapoartelor întocmite, datorită nivelului prea mare de 
muncă, şi/sau lipsei elaborării normelor proprii la nivel de entitate. Totodată, auditorii au 
probleme majore cu documentarea, însuşirea şi aplicarea standardelor, lipsa sistemelor 
informatice datorită izolării. De relevat este faptul că nu sunt respectaţi nici paşii în elaborarea 
unei astfel de misiuni. 

Recomandarea dată de standardele internaţionale de audit este aceea ca numărul de 
auditori interni să fie de cel puţin trei specialişti pentru asigurarea unui nivel minim al 
activităţilor desfăşurate de compartimentele de audit intern. 

 
3.2. Motive de îngrijorare 
Unul dintre motivele de îngrijorare este acela al controlului intern ineficient sau 

neperformant. Astfel, este posibil să existe un puternic set de controale interne 
corespunzătoare, numai că acestea nu reuşesc să opereze în mod optim. Un exemplu elocvent 
pe care îl prezentăm este  acela în care: imposibilitatea de revizuire la timp a documentele 
financiar-fiscale şi furnizarea unor măsuri corective rapide nu numai că nu reuşesc să 
corecteze o eroare existentă, dar vor duce cu siguranţă la alte erori. 

Dacă eroarea este de sistem, în mod concludent, ea va apare din nou când 
circumstanţele vor fi reluate, iar dacă aceasta a fost identificată şi raportată, trebuie să nu 
existe convingerea că ea va fi acoperită, întrucât există posibilitatea reapariţiei ei, generând 
totodată un prejudiciu. 

Acelaşi rezultat poate exista atunci când managementul nu reuşeşte să delege o parte 
din atribuţiile sale pentru a nu se aglomera cu lucrări, astfel: nu se consultă cu omologii sau cu 
subordonaţii; nu stipulează elaborarea procedurilor care guvernează activitatea dintr-o 
structură a instituţiei; nu inserează politici de bună practică; nu pune în aplicare un sistem de 
gestionare a acestora sau un sistem de măsuri ce vor fi luate atunci când au loc încălcări ale 
lor. Toate aceste neglijenţe ar putea încuraja alte asemenea încălcări sau chiar extinderea 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 376 

domeniului de încălcări, întrucât angajaţii nu se vor opri pe viitor, ştiind faptul că nu există 
repercursiuni.. 

Speţele respective constituie pentru auditorul intern semnale alarmante (zvonuri, 
evidenţe, faţete, aspecte ale problemelor) care pot duce la întocmirea unui raport de evaluare a 
tuturor riscurilor ce pot exista şi, implicit, la reprimarea acestora 

Unul dintre riscurile majore cu care auditul public intern se confruntă în prezent, şi 
care prin efectele generate tinde să denatureze însăşi substanţa acestuia, îl reprezintă tendinţa 
managementului de a deturna auditul intern de la scopul şi obiectivele sale, consecinţa fiind 
aceea că acesta se transformă într-o banală formă de control fără conţinut şi suport legal. 

În condiţiile în care, din ignoranţă sau din lipsa personalului calificat desemnat să 
efectueze anumite forme de control, managementul utilizează în mod abuziv structurile de 
audit intern în astfel de misiuni, este clar că scopul pentru care acesta a fost creat este 
compromis. 

O altă problemă cu care auditul public intern se confruntă astăzi în România o 
reprezintă gradul ridicat de implicare a structurilor de audit public intern aparţinând 
ordonatorilor de rang superior în auditarea ordonatorilor de rang inferior. 

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate 
publică, inclusiv asupra activităţii entităţilor subordonate cu privire la formarea şi utilizarea 
fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Faptul că în conţinutul 
legii a fost inclusă formularea „auditul public intern se exercită inclusiv asupra activităţilor 
entităţilor subordonate” a generat şi poate genera o serie de confuzii şi interpretări arbitrare. 

Prevederea legală invocată conferă ordonatorului principal dreptul de a efectua misiuni 
de audit la ordonatorii subordonaţi, chiar dacă respectivii ordonatori dispun de structuri 
proprii de audit public intern. 

Dacă misiunile realizate ar viza exclusiv evaluarea activităţii de audit public intern a 
ordonatorilor de credite subordonaţi, acestea s-ar plasa într-un cadru de deplină normalitate. 
Este firesc ca ordonatorul de rang superior să cunoască dacă activitatea de audit public intern 
a structurilor subordonate este eficientă şi se situează în limitele cadrului legislativ, oferind 
asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. 
Dacă însă ordonatorul de rang superior dispune efectuarea de către propriile structuri de audit 
intern a unor misiuni de audit prin care se auditează entitatea subordonată din punct de vedere 
al formării şi utilizării fondurilor publice, cu siguranţă asistăm la o substituire de atribuţii 
(Ţogoe, 2007, p. 197). 

 
3.3. Profesionalismul auditorului  
Auditorul intern, în acţiunea întreprinsă, trebuie să dea dovadă de profesionalism şi 

viziune de ansamblu dincolo de ceea ce constată, luând în considerare următoarele elemente: 
- legislaţia în vigoare şi aplicarea ei în consecinţă; 
- cuantumul sumelor achitate pentru operaţiunile repetitive, de rutină şi neobişnuite 

sau care se repetă la intervale mari de timp, în vederea stabilirii nivelului riscului; 
- riscuri de eroare datorate factorului uman care nu pot fi eliminate (neatenţie, eroare 

de interpretare a unui act normativ, neglijenţă etc.): 
- aspectele conjuncturale din mediul intern şi extern al instituţiei auditate; 
- lipsa experienţei datorată fenomenului accentuat de fluctuaţie a personalului; 
- înţelegeri tacite sau sub imperiul presiunii între diferite persoane din interiorul 

entităţii care duc la acoperirea unor anomalii, abateri cu caracter financiar, prejudicii; 
- abuzul factorilor decizionali de a dispune efectuarea unor operaţiuni cu impact 

financiar negativ asupra fondurilor publice: 
- abuzul contra intereselor instituţiei prin proceduri scrise cunoscute (luat la 

cunoştinţă sub semnătură), dar neaplicate sau neactualizate; 
- riscul de nedetectare al auditorului atunci când aplică metoda eşantionului; 
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- riscurile ce apar în punctele slabe după finalizarea misiunii (exemplu: capacitatea de 
colectare a impozitelor şi taxelor locale în timpul misiunii creşte, iar după finalizarea misiunii, 
persoanele responsabile manifestă dezinteres întrucât nu există un sistem de recompensă care 
să cuprindă stimulente şi sancţiuni cu caracter financiar sau nonfinanciar). 

Concluzia finală este aceea că, competenţele profesionale ale auditorului intern produc 
adevărate beneficii pentru entitate, printr-o evaluare sistematică, pe baza standardelor de audit 
şi a celor mai bune practici, a politicilor, procedurilor şi operaţiilor realizate de entitate. 

În aceeşi lumină, auditul intern, prin activităţile pe care le desfăşoară, adaugă un plus 
de valoare, atât prin evaluarea sistemului de control intern şi analiza riscurilor asociate 
activităţilor auditabile, cât şi prin recomandările cuprinse în raportul întocmit şi transmise în 
scopul asigurării atingerii obiectivelor instituţiei rspective. 

Destinatarii rapoartelor de audit intern pot să ţină sau nu cont de recomandările 
auditorilor, însă ei ştiu că atunci când nu ţin cont de ele îşi vor asuma unele riscuri (Ghiţă, 
2006, p. 31). 
 

4. Reorganizarea sistemului de audit public intern 
În privinţa propunerilor de reorganizare a tuturor compartimentelor de audit din cadrul 

primăriilor, avem în vedere o transferare a acestora şi crearea la nivelul DGFP teritoriale a 
unui departament de audit public intern astfel: 

- respectivul departament să fie plasat pe un nivel ierarhic aflat în subordonarea 
directorului coordonator al entităţii publice teritoriale; 

- totodată independenţa auditorilor trebuie să fie stipulată prin norme şi reglementări 
adecvate, cât şi printr-o monitorizare eficientă: 

- respectarea cu stricteţe a normelor, astfel încât: cel puţin o dată la trei ani să se 
auditeze fiecare activitate pentru asigurarea unei bune funcţionalităţi a realizării veniturilor şi 
cheltuirea cu prudenţă a fondurilor publice; 

- competenţa să fie un aliat puternic al combaterii ineficienţei prin promovarea 
persoanelor care au o pregătirea profesională şi o experienţa calificată; având posibilitatea de 
a crea un corp profesional de elită; 

- personalul admis să fie format din specialişti cu pregătire în diverse domenii 
specifice activităţii primăriilor pentru a întocmi rapoarte de audit intern de calitate. 

În acelaşi context, practica internaţională recomandă ca numărul auditorilor interni să 
nu fie mai mic de trei pentru a se asigura un schimb de experienţă minim, însă se consideră că 
o structură formată din şapte specialişti ar fi suficientă pentru ca activitatea de audit intern să 
fie eficientă (Dobre, 2010, p. 41). 

Cerinţa esenţială care se impune în organizarea activităţii de audit public intern este 
aceea de a veni în întâmpinarea nevoilor activităţii de control şi a obiectivelor generale ale 
primăriilor pentru a crea plusul de valoare. 

Totodată, este necesar să se alinieze normele generale la cadrul specific instituţiilor 
publice locale pentru a se asigura un mecanism unitar cu privire la respectarea paşilor în 
derularea misiunii. 

La polul opus, fără calificarea personalului specializat care să urmărească modul de 
constituire, înregistrare şi utilizare a fondurilor alocate (sursa veniturilor, modul de 
înregistrare a tuturor veniturilor, dacă au fost plăţi efectuate direct din încasări, în ce mod au 
fost cheltuiţi banii, a fost necesară cheltuiala, a fost economică, oportună, a rezultat obiectul la 
parametrii propuşi, prezintă garanţie etc.) componentele sistemului public local la nivelul 
anului 2010 rămân inerte. 

În privinţa orientării auditului public intern, aceasta trebuie să fie îndreptată asupra 
controlului intern cu precădere, pentru a descoperi punctele slabe şi vulnerabile în activitatea 
desfăşurată şi mai puţin asupra controlului permanent şi excesiv acolo unde există proceduri 
scrise şi sunt respectate; separarea atribuţiilor personalului angajat, serviciul juridic 
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competent, verificări încrucişate operativ între compartimente, personal calificat vizând 
competenţa profesională şi moralitatea. 

Totodată, competenţa profesională are în vedere o politică adecvată de formare 
profesională continuă pentru a ţine pasul cu noile schimbări care apar şi trebuie aplicate. 

Auditul intern trebuie să aibă în vedere conexitatea şi maniera constructivă, iar 
auditaţii trebuie să conştientizeze că auditorii sunt alături de ei pentru a îndrepta anumite 
nereguli apărute din diverse motive: 

- interpretarea greşită a legislaţiei; 
- volumul mare de lucrări; 
- superficialitatea tratării unor lucrări; 
- neatenţie, oboseală etc. 
Câteva din exemplele de mai jos sunt elocvente, astfel: în cazul în care auditorii interni 

descoperă o plată dublă sau chiar un prejudiciu şi apoi iau măsuri pentru recuperarea 
fondurilor de către conducere, în acest caz putem spune că funcţia de audit intern adaugă 
valoare financiară; valoarea unui obiectiv este supradimensionată - în speţa respectivă, 
conducerea va forma o comisie de specialişti în domeniul analizat care va reevalua obiectivul 
în cauză atât din punct de vedere calitativ, cât şi financiar. 

Auditorii trebuie să demonstreze în activitatea lor că au făcut constatări de natură 
financiară,  dovedind prin aceasta că îşi exercită profesia în mod corespunzător. 

Una din saricinile fundamentale ale auditorului public intern este aceea că el trebuie să 
fie preocupat în ceea ce priveşte starea controlului intern din autoritatea publică/organizaţie. 
Acesta poate ajuta la reorganizarea sau corectarea infrastructurii necesare în acest domeniu 
(cadrul de control), dându-i direcţia bună de funcţionare. Per a contarario, conform Legii de 
funcţionare, acesta nu trebuie implicat în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod 
potenţial le poate audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al 
entităţilor publice, în mod contrar, intră în unul din cazurile de incompatibilitate din care nu 
mai poate ieşi decât după o perioadă de trei ani (conform art. 20. alin. 5). 

 
5. Concluzii 
 
Ca orice activitate nouă, cea de audit public intern relevă o serie de disfuncţionalităţi 

care rezultă, pe de o parte, din conţinutul actelor normative, iar, pe de altă parte, din 
confruntarea cu realităţile unei economii aflată într-o tranziţie ce pare fără sfârşit. În 
activitatea practică apar o serie de abateri de la cadrul normativ care, dacă nu sunt soluţionate, 
pot contribui la degradarea mediului general de control şi pot avea ca efect deturnarea 
activităţii de audit public intern de la scopul şi obiectivele pentru care a fost creat. 

Putem afirma cu precădere faptul că, auditul intern ajută entităţile să-şi atingă 
obiectivele, ceea ce se realizează printr-o organizare metodică şi sistematică a procesului de 
audit, îndreptată spre îmbunătăţirea controlului şi proceselor de conducere, la diferite perioade 
de timp. Astfel, pe lângă obiectivele generale pe care trebuie să le urmărească auditarea 
internă, aceasta trebuie să aibă în vedere şi următoarele elemente: 

- existenţa unor inadvertenţe între diferite nivele ale organizaţiei; 
- existenţa presiunilor de ordin economic care descurajează oamenii să lucreze la 

potenţialul lor maxim. 
Activitatea de audit intern este o activitate programată care se realizează în 

conformitate cu standardele pentru a conduce la rezultate şi se derulează pe baza unui program 
unde toate ideile auditorului vor fi cumulate într-un raport constructiv, care va reprezenta un 
beneficiu pentru instituţie. 

În acelaşi context, procesul de audit intern trebuie să se efectueze periodic, şi să aibă în 
vedere toate aspectele, nu numai lucrurile pozitive şi acceptate. Acesta trebuie organizat şi 
planificat astfel încât să conducă la îmbunătăţirea controlului intern şi a proceselor de 
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conducere. Auditul este un corolar al managementul de linie, ca acesta să îşi poată îmbunătăţi 
managementul funcţional şi activitatea de analiză a riscurilor. 

În ceea ce priveşte descoperirile şi recomandările auditului intern, acestea sunt utile şi 
necesare totodată managementului din zonele auditate, în special cu privire la îmbunătăţirile 
potenţiale în procesul de management al riscului, şi pe care auditorul le va evalua din nou cu 
ocazia revenirii sale, ceea ce va asigura şi garanta un plus de valoare instituţiei. 

Auditorul nu auditează persoane, ci sisteme, entităţi, programe, activităţi. Astfel,  
rapoartele de audit nu conţin nume şi fapte, cu toate acestea auditul intern are implicaţii asupra 
persoanelor. Dacă sunt descoperite anumite fraude atunci responsabilii activităţilor respective 
vor răspunde conform legii, nu înainte de a fi inspectate de compartimentul de inspecţie. 

Concluzionând cele mai sus afirmate, auditul public intern, prin activitatea sa de 
urmărire a raportărilor efectuate de către structurile instituţiilor publice, este chemat să 
verifice şi să îmbunătăţească activităţile acestora: prin ajutorul dat conducerii; prin controlul 
eficacităţii în îndeplinirea obiectivelor fixate, economicităţii folosirii resurselor; prin 
îmbunătăţirea procedurilor de activitate şi a funcţionării sistemelor; prin conformarea 
legislativă, raportarea activităţilor entităţii şi, nu în ultimul rând, prin o corectă prezentare a 
aspectelor reliefate, concluziilor şi propunerilor de îmbunătăţire formulate. 

Astfel, propunem: 
- crearea la nivelul DGFP teritoriale a unor departamente de audit public intern 

judeţene specializate pe auditarea activităţii primăriilor sau crearea unor „Departamente de 
audit public intern zonal” la nivel de primării orăşeneşti sau în comunele mai mari: 

- asigurarea resurselor umane necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii de 
audit public intern, conform acquis-ului comunitar; 

- dotarea cu tehnică de calcul în vederea facilitării accesului la informaţie; 
- pregătirea formatorilor pentru Auditul performanţei şi implementarea acestuia în 

structurile teritoriale; 
- dezvoltarea profesională continuă; 
- elaborarea normelor procedurale proprii pentru a se asigura un mecanism unitar cu 

privire la respectarea paşilor în derularea misiunii; 
- avizarea normelor procedurale proprii de către Unitatea Centrală de Armonizare 

pentru Audit Public Intern (UCAAPI); 
- aducerea la cunoştiinţă UCAAPI în cazul neimplementării recomandărilor de către 

unele instituţii publice locale. 
Auditul intern nu poate să acţioneze ca un agent eficient şi eficace al schimbării în 

instituţiile publice atâta timp cât este incapabil să se autoperfecţioneze, adică să fie propriul 
agent al propriei schimbări. Cu alte cuvinte, auditul intern nu poate ajuta instituţiile publice să 
progreseze atâta timp cât el însuşi nu îşi adaptează procedurile, metodele, concepţiile şi 
mentalităţile cerinţelor şi aşteptărilor managementului entităţilor publice. Se poate vorbi 
astfel, pe de o parte, de o autoevaluare permanentă a calităţii auditului intern, iar, pe de altă 
parte, de necesitatea unui „audit” al auditului intern exercitat de către organismul abilitat, pe 
plan naţional, UCAAPI, sau de către comitetele de audit care sperăm să se înfiinţeze la nivelul 
entităţilor publice cu rang de ordonator principal de credite. 

Din experienţa acumulată, putem afirma că există încă semnificative rezerve de 
îmbunătăţire, modificare, actualizare, cu alte cuvinte de schimbare a actualului sistem de audit 
public intern, atât în planul eficacităţii, cât şi în cel al eficienţei. 
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Rezumat. Corupţia este un concept des utilizat în ultimii ani în România şi nu numai, 
lupta eficientă împotriva acestui fenomen fiind considerată o precondiţie a existenţei statului 
de drept şi un indicator al bunei guvernări. Din perspectiva vulnerabilităţii faţă de fenomenul 
corupţiei, dar şi a impactului social, sistemul de administraţie publică locală rămâne unul 
dintre cele mai sensibile domenii în acest sens. Nevoia de a concepe şi implementa un set de 
politici adecvate de combatere a corupţiei în sistemul de administraţie publică locală a 
devenit tot mai imperativă. Acest articol îţi propune să identifice modul în care 
descentralizarea şi corupţia  relaţionează. 

 
Cuvinte-cheie: corupţie; descentralizare; administraţie publică locală; diminuare. 
 
Cod JEL: D73. 
Cod REL: 13G. 
 
 
1. Introducere 
 
Conceptul de corupţie este definit de mai multe organizaţii internaţionale, ONU, 

Uniunea Europeană şi ONG-uri, respectiv Transparency International, care au ca misiune sau 
derulează programe pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. Astfel, conform definiţiei date 
de Transparency International, corupţia înseamnă „folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie 
în sectorul public, fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup” 
(Alistar, Moinescu, Stănescu, 2006, p. 4). Conform Strategiei Naţionale Anticorupţie 2005-
2007, corupţia înseamnă „devierea sistematică de la principiile de imparţialitate şi echitate 
care trebuie să stea la baza funcţionării administraţiei publice, şi care presupun ca bunurile 
publice să fie distribuite în mod universal, echitabil şi egal şi substituirea lor cu practici care 
conduc la atribuirea către unii indivizi sau grupuri a unei părţi disproporţionate a bunurilor 
publice în raport cu contribuţia lor” (Strategia Naţională Anticorupţie 2005-2007, Anexa nr. 1 
la HG nr. 231/2005). 

În toate documentele oficiale sau ale ONG-urilor, cu anumite diferenţe şi nuanţe 
sesizabile, corupţia este prezentată ca un punct negativ major, ca o „boală” a societăţii 
româneşti. Corupţia subminează eficienţa şi legitimitatea instituţiilor statului şi limitează 
dezvoltarea economică a României. În plus percepţia asupra corupţiei arată un grad scăzut de 
încredere a cetăţenilor faţă de instituţiile statului (Strategia Naţională privind prevenirea şi 
combaterea corupţiei în sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală (2008-2010), 
2008, p. 10). Altfel spus, corupţia este un fel de „seismograf” care măsoară şi evaluează starea 
de legalitate şi de moralitate din societate (Banciu, 2007, p. 244.). 

Un exemplu elocvent este acela dat Raportul privind evoluţia măsurilor de 
acompaniere în România după aderare, în care Comisia Europeană subliniază faptul că 
domeniul juridic pentru combaterea corupţiei este destul de bine dezvoltat, dar aplicarea lui 
rămâne deficitară. Încă există o slăbiciune evidentă la nivelul transpunerii acestor intenţii în 
rezultate, iar progresele realizate în scurta perioadă de timp care s-a scurs de la instituirea 
mecanismului de cooperare şi verificare sunt încă insuficiente. Problemele adânc înrădăcinate, 
în special corupţia, fac necesară instituirea ireversibilă şi funcţionarea eficace a unor structuri 
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robuste la nivelul urmăririi penale şi aplicării legii, capabile să transmită semnale disuasive 
puternice.  

Demersul nostru îşi propune cercetarea fenomenului de corupţie din sistemul public 
local, în strânsă corelaţie cu descentralizarea, având prin urmare o bază fundamentată, pentru 
a formula o serie de propuneri de diminuare a acestui fenomen. 

Articolul de faţă, construit ca o abordare teoretică axată pe aspecte conceptuale şi pe 
evidenţierea stadiului cunoaşterii, îşi propune să contribuie la această dezbatere tocmai din 
această perspectivă. Lucrarea face o trecere în revistă a principalelor poziţii în disputa teoretică 
asupra efectelor descentralizării şi a dovezilor empirice pe care ele se sprijină, prezentând apoi 
elementele instituţionale ale descentralizării şi corupţiei în România. Lucrarea se încheie cu un 
set de concluzii privind relaţia dintre descentralizare şi corupţie privită prin prisma exemplului 
românesc, fiind propuse o serie de măsuri de diminuare a corupţiei la nivel local. 

 
2. Descentralizare şi corupţie  
 
Care este însă relaţia între corupţie şi descentralizare? Alimentează oare 

descentralizarea, corupţia? 
Descentralizarea (promovată în paralel cu o oarecare doză de deconcentrare 

administrativă a guvernului central) a dovedit că poate rezolva uneori probleme de decizie 
locală, a uşurat accesul la informaţia de natură locală, a eficientizat anumite servicii şi i-a făcut 
pe cetăţeni să se simtă mai bine reprezentaţi politic. Însă alteori s-a dovedit la rândul ei o sursă 
de probleme noi: „creşterea decalajelor între comunităţi bogate şi sărace, coordonare greoaie, 
indisciplină fiscală” (Tanzi, 1995, pp. 295-316). Dar, mai cu seamă, de vreme ce prin 
descentralizare se multiplică exponenţial centrele de decizie politică, a stârnit îngrijorări legate 
de posibilitatea agravării corupţiei prin capturarea instituţiilor publice de către elitele locale. 

De fapt, consider că impactul asupra nivelului corupţiei  este unul din cele mai 
interesante aspecte ale procesului de descentralizare, încă „insuficient cercetat” (Matei, Popa, 
2010, p. 260).  

Promotorii descentralizării aşază de regulă limitarea corupţiei printre beneficiile de 
aşteptat, acesta fiind pentru ei şi un argument în favoarea grăbirii procesului. De multe ori se 
crede că simplul transfer de atribuţii şi resurse de la centru către celelalte niveluri de 
guvernare va rezolva problema.  Susţinătorii descentralizării argumentează că introducerea 
competiţiei, a standardelor de calitate, a măsurării performanţei şi responsabilităţii structurale, 
cresc transparenţa unei organizaţii, ajutând prin urmare la stoparea afacerilor corupte. Acest 
lucru este gândit în aşa fel încât să fie în contrast cu modelul birocratic tradiţional, care, 
conform susţinătorilor descentralizării, „încurajează corupţia”. (Von Maravic, 2007, p. 23). 
Însă realitatea s-a dovedit mai complicată. De multe ori, descentralizarea pare a fi însoţită de o 
înmulţire a cazurilor de corupţie, precum şi de o sporire a preocupării publice faţă de acest 
fenomen. 

Criticii aduc însă în discuţie cum că descentralizarea „se concentrează asupra 
criteriilor precum eficienţa, eficacitatea sau economia şi în felul acesta neglijează probitatea şi 
bunăstarea publică în sensul tradiţional al egalităţii” (Yesilkagit, de Vries 2002, p. 580, 
Gregory, 2002, p. 17). Este susţinut de asemenea faptul că descentralizarea implică manageri 
cu atribuţii sporite şi diminuarea controlului şi supervizării ierarhice. In plus, introducerea 
mecanismelor de piaţă şi de competitivitate creşte în primul rând interacţiunea dintre agenţii 
privaţi şi cei nonprofit, iar în al doilea rând, dispersează graniţa dintre ceea ce înseamnă public 
şi ceea ce înseamnă privat. Acum, managerii publici sunt mult mai expuşi decât înainte 
conflictelor de interes. Mai mult decât atât, recrutarea de personal din cadrul sectorului privat 
schimbă caracterul omogen al culturii birocratice. Prin urmare, se susţine că aceste aspecte 
conduc la un comportament corupt în sectorul public. Prin urmare, unele studii comparative 
din ultima vreme chiar au ajuns la concluzia că, per total, mai multă descentralizare înseamnă 
de fapt mai multă corupţie (Hongbin, Treisman, 2004, pp. 819-43). 
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În momentul de faţă, disputa este în plină desfăşurare şi cele două tabere par 
echilibrate. Ceea ce trebuie făcut este probabil să se treacă dincolo de analizele cantitative care 
îşi propun să probeze definitiv natura relaţiei dintre cele două variabile. Este posibil ca 
influenţa descentralizării asupra corupţiei să difere în funcţie de anumite condiţii locale, iar 
tocmai explorarea în această direcţie şi identificarea factorilor care determină natura acestei 
influenţe este lucrul interesant de făcut. Avantajele descentralizării stau pe un talger, pericolul 
capturării instituţiilor de către elitele locale pe celălalt, în special în societăţi cu puternică 
marcă particularistă. Direcţia în care se înclină balanţa depinde de diverse condiţii locale ce 
trebuie explorate caz cu caz. 

 
Duce în general descentralizarea la reducerea corupţiei? Privire de ansamblu 
Există multe studii care argumentează că promisiunea descentralizării de a aduce mai 

multă responsabilitate şi transparenţă în procesul politic e greu de îndeplinit. Dacă oficialii 
locali vin mai des în contact cu cetăţenii, asta nu înseamnă neapărat că le vor reprezenta mai 
bine interesele, cum se argumentează de regulă. Dimpotrivă: în medii particulariste, sau acolo 
unde predomină un proces defectuos de luare a deciziei publice (sindromul policy by default), 
se încurajează de fapt şi mai tare personalizarea interacţiunii şi se pot reduce profesionalismul 
şi neutralitatea serviciilor publice (Tanzi, 1995, p. 296). Personalizarea acestor relaţii 
constituie astfel un teren bun pentru corupţie, deoarece oficialii ajung să fie mai atenţi la 
nevoile individuale ale unor coaliţii teritoriale înguste de redistribuţie decât la interesul public 
general. Prud'homme enumeră câteva motive pentru care aşa ceva se întâmplă (Prud’homme, 
2005, pp. 202-203): 

- creşte influenţa grupurilor locale de interese, care în societăţi particulariste 
controlează în mare măsură viaţa publică locală; gradul sporit de influenţare a vieţii politice de 
către elita locală în comunităţi tradiţionale, inclusiv a prezenţei la vot şi a rezultatelor acestuia, 
susţin această idee; 

- se constată empiric faptul că aleşii locali tind să aibă în general mandate mai lungi, 
fiind realeşi mai frecvent, atunci când gradul de descentralizare este mai mare; 

- miza jocului politic local este mai mare atunci când controlul resurselor este 
descentralizat; 

- scade posibilitatea de control prin dezvăluiri de presă şi presiune morală din partea 
publicului, deoarece actorii politici sunt acum mult mai numeroşi, iar atenţia publicului este o 
resursă limitată; 

- scade posibilitatea de supraveghere a agenţiilor independente centrale. 
Ultimul punct nu e deloc unul trivial: o analiză pe un program de granturi pentru 

comunităţi locale destinate construirii de drumuri, alocate de guvernul indonezian autorităţilor 
locale, arată că auditul instituţiilor centrale (sau chiar numai posibilitatea anunţată în prealabil 
a unui audit integral) descurajează sustragerea de fonduri mai mult decât o pot face 
mecanismele de implicare a comunităţii locale în supravegherea utilizării fondurilor, care este 
un concept central al democraţiei participative încurajată adesea de instituţiile internaţionale 
de asistenţă. 

Treisman susţine concluziile de mai sus: el întreprinde o analiză statistică pe 85 de 
state din care rezultă că statele federale sunt percepute ca fiind mai corupte decât media. Asta 
se întâmplă pentru că în general (Treisman, 2000, pp. 401–403): 

1. ele sunt mai mari; 
2. tind să aibă autorităţi de control şi aplicare a legii stratificate de asemenea pe mai 

multe niveluri, atât la centru cât şi local, deci mai uşor de supus unor „presiuni asimetrice”; în 
plus, jurisdicţiile suprapuse în aplicarea legii creează motivaţie pentru „păşunat excesiv” în 
extragerea de foloase necuvenite; 

3. tind să aibă o cameră superioară a parlamentului cu putere de veto asupra deciziilor, 
care este aleasă pe baze regionale (ceea ce măreşte probabilitatea că politicienii locali vor 
dezvolta relaţii speciale cu aceşti reprezentanţi ai lor la centru). 
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Descentralizarea politică pare să fie un factor de corupţie în procesul de reformă 
economică în Rusia, dar nu şi în China. Autorii analizează comparativ rolul autorităţilor locale 
în cele două cazuri şi ajung la concluzia că, în China, acesta a fost unul benefic în procesul de 
restructurare industrială, pe când în Rusia a fost în general negativ. Supraimpozitarea, plus 
reglementările abuzive şi necoordonate introduse din iniţiativă locală ar fi cel puţin în parte 
responsabile pentru denaturarea mediului economic şi proliferarea corupţiei în cazul al doilea. 
Diferenţa între cele două situaţii este prin urmare atribuită de autori componentei politice a 
descentralizării, prezentă în Rusia, dar absentă în China. 

Contrazicându-l pe Treisman, alte studii statistice comparative identifică o corelaţie 
negativă între nivelul de descentralizare al unei ţări şi nivelul perceput al corupţiei. Fishman şi 
Gatti măsoară descentralizarea prin procentul de resurse publice cheltuite prin intermediul 
bugetelor locale (Fishman, Gatti, 2002, p. 25) (descentralizare fiscală), iar pentru corupţie 
folosesc trei seturi de date, toate rezultate ale unor sondaje de percepţie. Autorii spun că 
rezultatele lor arată că descentralizarea cheltuielilor publice corelează în mod semnificativ cu 
un nivel mai scăzut al corupţiei percepute, chiar în condiţiile în care se controlează influenţa 
altor factori precum cei despre care vorbeşte Treisman. Descentralizarea fiscală pare să fie 
asociată cu o mai bună guvernare, înţeleasă ca participare politică a cetăţenilor, transparenţă a 
instituţiilor publice, echitate socială şi nivel mai scăzut al corupţiei percepute de public. 
Alocarea resurselor tinde să fie mai bună pe termen lung, în special în ţări în curs de 
dezvoltare, în care centralizarea dezavantaja în special finanţarea sectoarelor sociale precum 
educaţie şi sănătate (unde corupţia, deşi există, ia de regulă forme mai benigne). 

Există deci cel puţin tot atâtea contraexemple la cazurile menţionate în care transferul 
deciziei şi resurselor la nivel local măreşte realmente transparenţa şi face sistemul politic mai 
responsabil faţă de cetăţean. Competiţia politică încurajează inovaţia şi transferul de bune 
practici, iar, cel puţin în anumite domenii (deşi nu în toate), cetăţenii sunt realmente mai bine 
informaţi în ce priveşte chestiunile publice de interes local. Ca atare, este posibil ca şi ceea ce 
pare la prima vedere o proliferare a corupţiei generată de descentralizare să fie doar o creştere 
a interesului publicului şi gradului general de familiarizare cu mecanismul politic. 

Este adevărat că descentralizarea măreşte numărul centrelor de decizie şi face 
supravegherea directă mai dificilă. Însă, pe de altă parte, micşorează beneficiile asociate 
actului de corupţie prin reducerea numărului celor implicaţi într-o anume decizie, ceea ce 
reduce şi numărul de „praguri” ce trebuie depăşite prin mijloace neoneste. Analizând toţi 
aceşti factori, Wildasin (1995, p. 324) conclude că oficialii locali care au atribuţii bine 
precizate e mai puţin probabil să se angajeze în acte de mare corupţie, spre deosebire de o 
birocraţie centrală stufoasă şi netransparentă. El chiar lansează ideea că descentralizarea în 
general reduce nivelul corupţiei, spre deosebire de deconcentrare, care îl poate spori. 

Pe scurt, există o listă lungă de factori care pot acţiona asupra relaţiei dintre corupţie şi 
descentralizare, în ambele direcţii. Pe de-o parte, descentralizarea poate duce la reducerea 
corupţiei, pentru că: 

- aleşii locali ştiu mai bine decât cei centrali nevoile reale ale comunităţii, deci este 
mai puţin probabil să acţioneze doar ca mandatari pentru sarcini trasate de la centru, de a căror 
utilitate se îndoiesc (teren fertil pentru cinism şi corupţie); 

- invers, în anumite condiţii cetăţenii ştiu mai multe despre procesul de luare a 
deciziei şi se implică mai mult; 

- apare o competiţie între administraţiile locale: prin calitatea pachetului de taxe şi 
servicii furnizate (în principiu cetăţenii putând astfel să se mute pentru a opta pentru pachetul 
care le convine cel mai mult);  prin imaginea de guvernare locală mai mult sau mai puţin 
curată, se creează o presiune morală pentru ca cele mai corupte administraţii să acţioneze 
pentru remedierea situaţiei;  

- promovată în combinaţie judicioasă cu deconcentrarea (dar cel mai adesea, în dauna 
acesteia din urmă), descentralizarea poate duce la limitarea puterii de acţiune a prelungirilor 
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birocratice în teritoriu ale guvernului central – de regulă, partea cea mai opacă şi neresponsivă 
a administraţiei centrale. 

Pe de altă parte, descentralizarea poate duce la proliferarea corupţiei, pentru că: 
- acolo unde costurile informării şi participării civice sunt mari, iar tradiţia în acest 

sens slabă, cetăţenii s-ar putea să ştie mai multe despre ce se întâmplă la centru decât pe plan 
local; puţinele competenţe civice care există se concentrează în această direcţie; 

- înmulţirea centrelor de decizie, corelată cu inexistenţa sau slăbiciunea 
mecanismelor de control orizontal între instituţiile publice (horizontal accountability), poate 
încuraja comportamentul discreţionar şi încălcarea legii de către elitele politice locale; 

- acolo unde există mai multe niveluri de guvernare intermediară între centru şi 
comunităţile locale (regiuni, districte etc.) este greu de realizat un echilibru de putere adecvat 
între nivelurile administrative ale statului astfel încât cele intermediare să nu-şi exercite 
abuziv puterile nou-căpătate în dauna administraţiei locale de la bază (autoritatea locală 
propriu-zisă); 

- acolo unde o cameră a parlamentului naţional este aleasă pe principii explicit 
teritoriale (pentru a reprezenta regiuni, districte etc.), iar aceste circumscripţii coincid cu 
niveluri intermediare de guvernare puternice, există şanse mari să se realizeze coaliţii de 
interese obscure între liderii regionali şi reprezentanţii centrali.  

În cele ce urmează vom analiza care este situaţia în România în ce priveşte procesul de 
descentralizare şi vom încerca să vedem care din factorii prezentaţi mai sus are o influenţă 
determinantă în modelarea relaţiei descentralizare – corupţie. 

 
3. Procesul de descentralizare financiară în România  
 
Atunci când a început descentralizarea, imediat după 1989, privită ca un stadiu 

obligatoriu pe „drumul către Europa”, experienţa istorică a autoadministrării locale nu era nici 
prea bogată, nici prea utilă în noul context.  

Ca element important al descentralizării fiscale, s-a introdus un sistem de partajare a 
impozitului pe venitul personal colectat într-o anumită circumscripţie între bugetele locale şi 
judeţene corespunzătoare, şi cel naţional. În 1997-1998 s-au pus în practică reforme-cheie 
menite să schimbe complet relaţiile fiscale interadministrative şi structura finanţelor naţionale 
şi locale. Proporţia de cheltuieli publice aferentă administraţiei locale a crescut, la fel cum au 
crescut şi nivelul veniturilor proprii de care acestea dispun – adică, resurse colectate şi folosite 
fără intervenţia guvernului central. În paralel s-a lărgit aria atribuţiilor locale, atât în ce 
priveşte funcţiile de administrare generală cât şi, parţial, în sectoare importante precum 
investiţiile, educaţia, protecţia socială. Pe scurt, s-au făcut paşi reali în direcţia unei 
descentralizări reale (devolution). 

De asemenea, pentru a reduce într-o oarecare măsură disparităţile inevitabile ce apar 
între comunităţile bogate şi sărace în momentul în care se lărgeşte autonomia locală, a fost 
creat un mecanism de echilibrare: un sistem automat de transferuri, bazat pe formule 
matematice, care defineşte o anume parte din impozitul colectat ca fond de echilibrare şi îl 
distribuie administraţiilor locale invers proporţional cu nivelul lor de resurse proprii. Astfel că 
anumite transferuri care înainte se operau discreţionar, prin alocări decise de administraţia 
centrală, se realizează acum în mod previzibil şi transparent - sau, cel puţin, aşa ar trebui să fie 
conform legii. Spun asta, pentru că există un număr substanţial de transferuri de la guvernul 
central către cele locale care au rămas complet opace şi discreţionare. Aşa se întâmplă cu banii 
care vin din „fondurile speciale” extrabugetare (fondul drumurilor, ANL – locuinţe sociale) 
sau cei distribuiţi de ministerele de resort în cadrul diverselor programe: reabilitări de 
infrastructură mică, programe ecologice etc. În general acestea sunt fonduri cu destinaţie 
precizată folosite pentru diverse investiţii. 

Fie că e vorba de sumele generale de echilibrare, fie de cele cu destinaţie precizată, 
opacitatea şi lipsa criteriilor de distribuire (sau nerespectarea lor când acestea există) 
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constituie un teren fertil pentru proliferarea corupţiei la nivel local. Nu este vorba aici de mica 
corupţie de ghişeu, ci de utilizarea alocărilor bugetare în mod discreţionar pentru a construi 
reţele clientelare fie pe verticală, între niveluri ale guvernării teoretic independente şi 
nesubordonate, fie pe orizontală, atunci când lipsa de transparenţă chiar şi ex-post împiedică 
un minim control din partea publicului, iar acele niveluri ale guvernării care se bucură de o 
putere de decizie mare o folosesc pentru a-şi apropria resurse şi a le utiliza preferenţial în 
relaţia cu anume parteneri privaţi 

Cu alte cuvinte, discutăm aici de o formă locală de capturare a statului care, dincolo de 
faptul că este dăunătoare în sine, întreţine şi climatul propice perpetuării micii corupţii de 
ghişeu. E greu să duci o campanie credibilă pentru eradicarea acestui din urmă fenomen atâta 
vreme cât posibilii iniţiatori, liderii politici locali, sunt percepuţi ca fiind implicaţi în 
operaţiuni de acelaşi fel, dar pe o scară mult mai mare. Deşi fenomene de acest fel se 
manifestă pe toate nivelurile administrative ale statului român, se poate argumenta că în cazul 
României nivelul intermediar (consiliile judeţene) joacă un rol aparte: 

a) Mai toate transferurile destinate localităţilor se fac în doi paşi, trecând întâi prin 
bugetul judeţean. Consiliile judeţene ajung astfel să aibă în practică o putere mult mai mare 
decât în teorie, exercitând pe căi informale o putere mai mare decât prevăd normele formale. 

b) Nu există niciun precedent în care vreun consiliu judeţean să fi fost penalizat pentru 
nerespectarea a ceea ce, în principiu, este un paragraf de lege (formula de alocare a fondurilor 
de echilibrare către localităţi), ceea ce arată că aceste norme informale sunt larg acceptate în 
sistem. 

c) Consiliile judeţene tind să fie mai omogene politic, reproducând mai bine decât cele 
locale (sau decât masa de primari) structura rezultată din alegeri naţionale; prin urmare, ele au 
o relaţie politică mai strânsă cu autoritatea centrală, deşi, încă o dată, acest lucru nu este 
prevăzut nicăieri în aranjamentele constituţionale. 

d) Tradiţia administrativă românească tolerează un oarecare grad de paternalism din 
partea autorităţii centrale faţă de cele locale; prefecţii sunt mecanismul cel mai important 
pentru acest tip de control, iar aceştia se află de asemenea într-o relaţie informală privilegiată 
cu conducerea consiliilor judeţene; de fapt, prefecţii sunt cei care ar trebui să iniţieze 
sancţiunile de tip administrativ menţionate mai sus la (b), dar nu o fac. 

Se ajunge astfel la situaţia paradoxală că, deşi în sondajele de opinie cetăţenii declară 
că au mai mare încredere în instituţiile locale decât în cele centrale, şi că mai curând ar prefera 
ca orice resurse colectate în plus prin impozitare să meargă către primele, una din cele mai 
vizibile şi discutate forme de corupţie în România astăzi este cea legată de „baronii locali". În 
cea mai mare parte din cazuri aceştia sunt politicieni aleşi la nivel intermediar (judeţean) sau 
lideri de grupuri de interese strâns asociate cu aceştia. 

 
4. Propuneri de diminuare a corupţiei 
 
Concluzionând, corupţia rămâne la nivelul anului 2010 în continuare un fenomen 

extins, care afectează toate structurile societăţii în pofida eforturilor pentru reducerea ei. 
Reiterând cele afirmate, una din problemele fundamentale care pe termen lung 

conduce la o diluare a impactului scontat al măsurilor este absenţa studiilor şi analizelor 
amănunţite pe fiecare sector în parte, care să poată releva, pe baza unor indicatori fiabili, 
amplitudinea fenomenului. Astfel de documente oferă posibilitatea elaborării şi implementării 
unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a corupţiei. 

Mai mult, cercetările existente nu conţin o descriere a factorilor de risc şi a 
problemelor pe baza unor indicatori relevanţi. Această stare de fapt contribuie în mod negativ 
la evaluarea obiectivă a situaţiei actuale şi în consecinţă la implementarea unor măsuri 
anticorupţie eficiente pe termen lung. 
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Pentru a avea rezultate cu impact real în prevenirea şi combaterea corupţiei, precum şi 
pentru a îmbunătăţi percepţia publicului asupra fenomenului, este necesar ca măsurile ce vor 
trebui adoptate să aibă o fundamentare solidă şi obiectivă. 

Mergând mai departe, se poate observa că măsurile adoptate până la nivelul anului 
2010 în baza unor documente asumate de către unele instituţii ale administraţiei publice au 
condus, în unele cazuri, la o creştere a gradului de transparenţă şi de îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor publice oferite cetăţeanului.  

Pentru a putea vorbi despre anumite propuneri de diminuare a corupţiei la nivelul 
administraţiei publice locale, trebuie să identificăm mai întâi factorii de risc care favorizează 
corupţia, iar aceşti sunt: 

- salarizarea inechitabilă şi necompetitivă; 
- lipsa unui sistem de motivare alternativ; 
- lipsa unui mecanism care să asigure o procesare obiectivă a documentelor; 
- lipsa informaţiilor pentru public privind documentele necesare, termenele şi 

procedurile derulate de către administraţie; 
- dificultatea de a atrage şi de a menţine în sistem personal specializat; 
- lacune în procedurile de transparenţă decizională. 
În acest context, factorii de risc prezentaţi au generat următoarele probleme specifice: 
- timpi foarte mari de răspuns la solicitările cetăţenilor; 
- condiţionarea unor servicii de oferirea de avantaje; 
- tratamentul discriminatoriu faţă de cetăţeni; 
- lipsa de fermitate şi consecvenţă în aplicarea legislaţiei în vigoare. 
Conform datelor oferite de administraţiile publice locale se constată existenţa unor 

factori de risc similari, care odată materializaţi, generează probleme specifice fiecărui sector. 
Din această constatare rezultă necesitatea unei abordări integrate a politicilor anticorupţie, atât 
din punct de vedere legislativ şi instituţional, cât şi prin implementarea de instrumente şi bune 
practici la nivelul administraţiei publice locale şi al sectoarelor vulnerabile.  

Propunerile de diminuare, respectiv strategiile de implementare, privesc în primul rând 
îmbunătăţirea managementului resurselor umane şi a funcţiilor de control. În această lumină, 
un accent deosebit va trebui pus pe informarea şi sensibilizarea opiniei publice în legătură cu 
efectele pe termen mediu şi lung care vor afecta administraţia publică locală (Strategia 
naţională privind prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia publică locală 2008-
2010). 

Astfel, se va urmări:  
1. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a publicului asupra riscurilor 

asociate corupţiei, respectiv promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea 
implicării ei în proiecte şi programe de conştientizare a riscurilor asociate faptelor de corupţie. 

2. Creşterea transparenţei în serviciile publice, respectiv: dezvoltarea de instrumente şi 
mecanisme specifice pentru asigurarea transparenţei activităţii instituţiilor publice;  
implementarea şi diseminarea standardelor referitoare la calitatea, condiţiile şi termenele 
prestării serviciilor publice; îmbunătăţirea gradului de comunicare cu publicul, precum şi a 
colaborării inter şi intrainstituţionale; utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei în vederea 
creşterii transparenţei serviciilor publice. 

3. Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane în vederea diminuării 
riscurilor asociate fenomenului de corupţie, urmărindu-se creşterea transparenţei privind 
posturile vacante, publicitatea organizării concursurilor, condiţiile de recrutare şi selecţie a 
personalului;  

4. Simplificarea procedurilor administrative în vederea îmbunătăţirii serviciilor 
publice, cu următoarele direcţii de acţiune: analiza şi revizuirea procedurilor interne în 
vederea eliminării suprapunerilor şi procedurilor redundante de la nivelul fiecărei autorităţi 
publice locale; dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de măsurare a satisfacţiei 
referitoare la calitatea, condiţiile şi termenele prestării serviciilor publice locale. 
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Rezumat. Lucrarea de faţă propune o abordare comprehensivă asupra oportunităţii 
identificării unui impozit unic european, pornind de la premisa că armonizarea fiscală 
constituie un obiectiv prioritar al politicii fiscal-bugetare unionale. Deşi revine în mod 
constant în discuţiile oficialilor europeni, totuşi ideea configurării unui impozit unic rămâne 
un demers fără efect. Pe de o parte, este dificil de stabilit un impozit la nivelul a 27 de state 
membre care să îndeplinească criteriile de eficienţă şi echitate bugetară cumulativ în 
respectarea principiului contribuţiilor rezonabile, pe de altă parte, ar genera un control mai 
riguros asupra actului decizional bugetar unional şi ar institui transparenţa asupra modului 
de administrare a resurselor financiare. 

 
Cuvinte-cheie: impozit european; armonizare fiscală; buget unional; politică fiscală; 

resurse financiare. 
  
Coduri JEL: H21, H27, K34. 
Coduri REL: 13F, 20J, 5D. 

 
 
 1. Introducere 
  

Ideea instituirii unui impozit unic european a generat numeroase dezbateri la nivel 
politic, social, academic. Armonizarea fiscală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene 
constituie un proces complex ce presupune atât o aliniere a cadrului normativ, cât şi a 
măsurilor de politică fiscală şi bugetară. La începutul construcţiei europene politica fiscală nu 
a constituit o prioritate, fiecare stat stabilind reguli proprii în acord cu specificul său, sub 
imperiul principiilor de suveranitate şi autonomie.  

  În primii 12 ani de existenţă a Comunităţii Economice Europene, bugetul a fost 
conceput în întregime pe baza contribuţiilor directe ale statelor membre. Începând cu 1970 
bugetul  este finanţat prin resursele proprii ale Comunităţii care reprezintă veniturile convenite 
de către statele membre ca resurse comunitare de drept. 

  Sistemul resurselor proprii comunitare stabilit în 1970, de către Consiliul de 
Miniştri reunit la Luxemburg, avea două elemente, care se vor regăsi ulterior sub titulatura de 
resurse tradiţionale. În această categorie intră taxele vamale asupra bunurilor importante din 
afara Comunităţii, prin aplicarea tarifului extern comun, prelevările variabile la importul 
produselor agricole (înlocuiesc taxele vamale de la 1 iulie 1995, în urma acordurilor semnate 
în cadrul Rundei Uruguay). O a  treia resursă, inclusă de foarte mulţi autori în cadrul aceluiaşi 
sistem, a fost introdusă în 1979. Este vorba despre resursa TVA colectată în fiecare din statele 
membre, pe baza unei taxe (aplicată TVA-ului încasat de către fiecare stat membru, respectiv 
1% la început, în 1979, mărită la 1,4% în 1986, micşorată apoi la 1% între 1995 şi 1999). De 
asemenea, pentru anii 2002 şi 2004 era prevăzută o reducere a taxei minime la 0,75 %, 
respectiv la 0,5 % în 2004. 

    Introducerea pachetului Delors trebuia să asigure Comunităţii resursele necesare în 
perioada 1988–1992. Reforma a menţinut resursele proprii provenind din taxe vamale şi 
prelevări variabile la importul produselor agricole la care s-a adăugat pragul propus a fi 
menţinut de 1,4% a resurselor provenind din TVA. Prin pachetul Delors se propune adăugarea 
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unor resurse noi, a patra resursă comunitară. Această nouă resursă, creată în 1988, urma să fie 
una variabilă, în funcţie de posibilităţile fiecărei ţări. Ea trebuia să ofere veniturile necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare, astfel încât volumul total al resurselor să 
reprezinte maximul de 1,2 % din PIB – ul Uniunii Europene. 

Efectul global urmărit prin introducerea celei de a patra resurse pe baza PIB era de a 
face sistemul de taxare al Uniunii Europene mult mai progresist, corelând contribuţia fiecărui 
stat membru cu nivelul său de prosperitate.  

 
2. Structura resurselor bugetului Uniunii Europene 
Structura resurselor bugetului Uniunii Europene cuprinde: 
- prelevări agricole (taxe vamale percepute asupra importurilor de produse agricole 

în cadrul organizării pieţei comune) şi cotizaţii şi alte taxe prevăzute în cadrul comun al 
organizării comune ale pieţelor în sectorul zahărului şi glucozei; 

- taxe vamale care provin din aplicarea tarifului vamal comun  asupra valorii în vamă 
a mărfurilor importate; 

- venituri din colectarea TVA sub forma unei cote-părţi asupra volumui TVA încasat  
în statele membre; 

- resursa complementară asupra PNB, care rezultă din aplicarea unui procent asupra 
sumei PNB din toate statele membre, fixate în fiecare an, în cadrul unei proceduri bugetare, în 
funcţie de nivelul celorlalte venituri bugetare. Această resursă asigură echilibrul bugetar, 
astfel încât ansamblul încasărilor  să poată acoperi nivelul total al cheltuielilor înscrise într-un 
anumit exerciţiu bugetar. 

 Volumul fondurilor incluse în bugetul comunitar a crescut în mod constant, pe măsură 
ce au apărut noi priorităţi. Grecia, Irlanda, Portugalia şi Spania sunt beneficiarele acestui fond, 
care a devenit operaţional după Tratatul de la Maastricht. El a fost introdus pentru a oferi 
acestor ţări suportul financiar în realizarea unor proiecte, în special din domeniul 
infrastructurii. 

Ideea creării unui impozit european nu este nouă: articolul 49 din Tratatul asupra 
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului stabilea competenţa Înaltei Autorităţi de a 
procura resursele financiare necesare punerii în aplicare a misiunilor pentru care a fost creată. 
În anul 1978, Comisia propunea instituirea unor taxe pe alcool şi tutun asupra întregii 
Comunităţi Europene.  

 
3. Argumente pro şi contra impozitului unic european 
Cu toate acestea dezbaterile asupra instituirii unui impozit european unic sunt departe 

de a se fi finalizat cu o rezoluţie acceptabilă pentru statele membre ale Uniunii Europene. Un 
impozit unic european ar presupune respectarea de către statele membre a criteriilor bugetare, 
a criteriilor de eficacitate şi a criteriilor de echitate (Şaguna, Tofan, 2010). 

Criteriile bugetare urmăresc asigurarea cu resurse financiare a bugetului unional, prin 
asigurarea stabilităţii acestora în timp în vederea susţinerii cheltuielilor publice ale Uniunii. 
Criteriul eficacităţii presupune analiza unor parametri măsurabili precum costurile de operare 
şi de repartizare a veniturilor şi constituie o măsură a vizibilităţii resurselor financiare la 
nivelul cetăţenilor europeni, care pot identifica mult mai uşor destinaţia finală a sumelor 
colectate. Criteriile de echitate răspund cerinţelor de proporţionalitate: la venituri egale 
impozitul plătit trebuie să fie egal, la venituri diferite impozitul calculat şi efectiv achitat 
trebuie să fie diferit (proporţional cu nivelul veniturilor din baza de calcul).  

Argumentul financiar de susţinere a unui impozit european este că acesta ar constitui 
resursă financiară proprie a bugetului comunitar alături de celelalte resurse financiare actuale 
constituite din drepturile de vamă, o cotă parte din TVA şi o parte importantă prelevată din 
PNB. În realitate, mecanismul de calcul garantează autonomia financiară a statelor membre, 
denumirea de „resurse proprii” neavând în fapt o conotaţie strictă de interpretare a termenului. 
Crearea unui impozit european are la bază atât o logică financiară, cât şi una de natură 
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politică. Argumentul financiar  pare a fi inoperant. Contrar unei idei larg răspândite, Europa 
nu are nevoie de noi venituri bugetare, deoarece resursele bugetului comunitar trebuie să 
asigure întotdeauna echilibrul bugetar, fiind un privilegiu unic în lume care permite să reducă 
din importanţa altor resurse financiare. Oricum, veniturile sunt garantate şi se ajustează 
automat cu cheltuielile de efectuat în limitele unui plafon stabilit la 1,27 % din PNB 
comunitar. 

Justificarea unui impozit european este de natură politică în egală măsură cu două 
argumente distincte: unul oficial, care trimite la ideea de cetăţenie europeană, fiind consecinţa 
logică a integrării din punct de vedere al libertăţilor câştigate, inclusiv moneda unică 
europeană, simbol „al unităţii în diversitate”. Cel de-al doilea argument (mai degrabă văzut ca 
un contraargument) ţine de ostilitatea partizanilor Uniunii care sunt ostili unui impozit 
european considerat inoportun în condiţiile în care unele state europene nu doresc integrarea 
euro (cu referire expresă la Regatul Unit care nu renunţă la moneda naţională în favoarea 
euro). Există de asemenea şi un alt punct de vedere oficial, mult mai delicat care arată că un 
impozit unic european ar însemna în fapt autonomie financiară şi, din punct de vedere 
decizional, dacă Parlamentul European ar vota pentru un impozit european acest lucru nu 
înseamnă decât nevoia de a justifica cheltuielile financiare. În aplicarea prevederilor tratatelor 
institutive, natura resurselor financiare şi plafonul autorizat sunt determinate de către Consiliu, 
ratificate apoi de statele membre. În alţi termeni, blocajul este dublu: este necesar să existe 
unanimitatea Consiliului şi autorizarea parlamentelor naţionale. 

Se apreciază că în spatele discuţiilor despre impozitul unic european ar sta de fapt o 
luptă pentru împărţirea puterilor între Parlamentul european şi cele naţionale. Problema este 
destul de sensibilă deoarece un impozit european ar diminua în fapt resursele naţionale, însă 
prerogativele  Parlamentului european în materie fiscală sunt cu aplicabilitate directă asupra 
celor naţionale.  

Oponenţii instituirii unui impozit unic european au argumente precum: 
a. cea mai mare parte a regimurilor democratice au fost create pentru a organiza 

controlul datoriei publice şi pentru a instaura garanţii reale asupra echităţii în colectarea 
impozitului; transferul acestor competenţe de la nivelul statelor membre la nivelul instituţiilor 
europene aduce atingere suveranităţii naţionale; o interpretare îndrăzneaţă a articolului 14 din 
declaraţia Drepturilor Omului din 1789 denotă că Uniunea Europeană ar încălca acordul de 
impozitare. 

b. impozitul unic european nu ar reprezenta decât satisfacerea unui interes de politică 
fiscală, fiind o prerogativă arbitrară între diferitele tipuri de prelevări fiscale; va reprezenta 
doar un instrument inflexibil la îndemâna autorităţilor europene fără o reală eficacitate, nici în 
termeni de politică fiscală (de echitate), nici în termeni economici (de realocare a resurselor 
bugetare). 

c. înlocuirea contribuţiilor naţionale actuale calculate pe baza PNB (produsului 
naţional brut), care constituie resursa comunitară cea mai importantă cu prelevări directe de la 
contribuabili (persoane fizice sau juridice), va complica în exces sistemul fiscal european 
(rezultat ca urmare a compromisurilor intervenite în cadrul Consiliului european de peste trei 
decenii). 

d. un impozit prelevat direct la nivelul Uniunii Europene ar pune problema mobilizării 
şi controlului: pe de o parte, ar avantaja statele unde frauda fiscală constituie „o boală 
endemică”, pe de altă parte, în statele mai bine organizate din punct de vedere fiscal vor plăti 
mai mult decât celelalte state (în principal cele din centrul şi estul Europei, noi membri ai 
Uniunii Europene) care au o administraţie fiscală puţin performantă. 

Cu toate acestea ideea şi-a urmat cursul său; revine în mod periodic în dezbaterile 
Parlamentului european şi a Comisiei europene, dar şi în rândul reprezentanţilor statelor 
membre. Moneda unică europeană este considerată un accelerator al integrării europene şi, în 
egală măsură, dă posibilitatea unor noi orientări în materie de politică financiară şi fiscală. 
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4. Consecinţele unui impozit european 
Consecinţele unui impozit unic european sunt atât de natură politică, instituind un 

control parlamentar mult mai eficient asupra resurselor financiare unionale, dar, în egală 
măsură, şi un control parlamentar intern asupra resurselor ce vor fi prelevate de la nivelul 
fiecărui stat membru, cât şi de natură financiară, efectul direct al impozitului unic european 
constând într-o mai largă vizibilitate a cheltuielilor bugetare unionale. În egală măsură, se 
apreciază că un impozit unic european ar gira calitatea de cetăţean european şi ar determina o 
mai largă adeziune la valorile şi principiile Uniunii. 

a. un control parlamentar mai eficace asupra resurselor Uniunii 
Se apreciază că sistemul actual de aprobare a bugetului comunitar nu este satisfăcător.  

La nivel european cheltuielile Uniunii sunt votate prin procedura de codecizie de Parlament şi 
Consiliul european. Parlamentul are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte cea mai mare parte a 
cheltuielilor pentru susţinerea politicii agricole comune, dar în limitele veniturilor stabilite. 

Art. 274 al Tratatului de constituire ale Comunităţilor Europene prevede: "Comisia se 
va ocupa de execuţia bugetară [...] pe propria sa răspundere". Există deci o distincţie clară: 
Parlamentul şi Consiliul decid ce cheltuieli vor fi făcute, iar Comisia implementează deciziile 
lor bugetare. Execuţia bugetară este supusă prevederilor Regulamentului financiar, care, 
potrivit art. 279 din Tratatul Comunităţii Europene, arată regulile detaliate privind stabilirea 
bugetului. 

Regulile pentru implementarea anumitor prevederi ale Regulamentului financiar sunt 
stabilite într-un Regulament al Comisiei, care menţionează că în fiecare an fiecare instituţie va 
adopta reglementări interne referitoare la atribuţiile ordonatorilor şi administratorilor 
financiari. În practică, totuşi, Comisia se sprijină pe statele membre pentru aplicarea anumitor 
politici. De exemplu, cheltuielile agricole în statele membre sunt sarcina unor instituţii 
naţionale special autorizate, care funcţionează potrivit regulilor fixate la nivelul Comunităţii. 
În cazul fondurilor structurale, instituţiile europene decid asupra sumelor ce vor fi plătite şi a 
condiţiilor de punere în aplicare. Administraţiile statelor membre (la nivel naţional, regional şi 
local) aleg proiectele ce vor fi finanţate şi îşi asumă răspunderea pentru gestiunea de zi cu zi. 
Cooperând cu statele membre, Comisia Europeană veghează ca proiectele să fie finalizate cu 
succes, iar banii să fie bine cheltuiţi. În mod similar, statele membre sunt cele ce colectează 
resursele proprii tradiţionale. Încă o dată, Comisia se asigură că regulile corespunzătoare sunt 
respectate. 

Pe lângă asumarea răspunderii pentru buna gestiune a tuturor cheltuielilor, Comisia are 
şi sarcina de a implementa direct o parte a bugetului comunităţii prin departamentele sale, în 
primul rând în domeniile politicilor interne (cum ar fi cercetarea, educaţia şi instruirea) şi 
acţiunilor externe. Acestea sarcini de gestiune directă au fost instituite de curând şi reprezintă 
o provocare pentru administraţia Uniunii. Din cauza continuei actualizări a sarcinilor şi 
metodelor de gestiune sunt necesare un personal şi resurse administrative tot mai numeroase. 

Comisia poate să delege unele din sarcinile sale de gestiune directă către persoane 
fizice sau agenţii care acţionează în numele şi pe seama ei. Acest proces este cunoscut sub 
numele de externalizare. Comisia poate, de exemplu, să subcontracteze sarcinile tehnice, 
precum studii de specialitate sau gestiunea tehnologiei informaţiei, cu firme private. Totuşi, 
unele sarcini, ce implică răspunderi speciale, pot fi îndeplinite numai de instituţii desemnate 
de statele membre. Această formă de externalizare este folosită pentru derularea anumitor 
programe în domeniul educaţiei. Comisia poate de asemenea delega gestiunea programelor 
către instituţiile  publice ale Comunităţilor. 

Procedura de execuţie bugetară este reglementată de un număr de norme tehnice 
elaborate ca să asigure executarea individuală a creditelor bugetare şi gestiunea corectă a 
veniturilor aflate la dispoziţia Comisiei. Aceste norme sunt cuprinse în Regulamentul 
Financiar, în prevederile privind resursele proprii. 

Execuţia bugetară se subordonează principiului conform căruia  atribuţiile ordonato-
rului, contabilului şi controlorului financiar trebuie exercitate de persoane diferite. Sarcinile şi 
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responsabilităţile fiecăruia sunt stabilite prin Regulamentul financiar. Sub autoritatea 
controlului financiar din fiecare instituţie, ordonatorii şi contabilii sunt răspunzători pentru 
diversele operaţiuni legate de colectarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor. 

b. parlamentele naţionale, în funcţie de dispoziţiile constituţionale din fiecare stat 
membru, votează valoarea resurselor financiare care se vor constitui resurse proprii ale 
bugetului unional, ceea ce denotă un control parlamentar asupra prelevărilor la nivel european. 

Din acest punct de vedere se pune problema posibilităţii apariţiei unui blocaj financiar 
în ceea ce priveşte alocarea resurselor financiare de către statele  membre, în condiţiile în care 
un parlament naţional nu ar aproba fondurile de constituit ca resurse proprii ale bugetului 
unional. Totuşi, acest tip de blocaj nu s-a produs până în acest moment, însă  riscul unei 
asemenea revolte subzistă. Situaţia care s-ar putea crea se rezumă la faptul că parlamentarii 
europeni vor trebui să se ralieze deciziilor luate de parlamentele lor naţionale, chiar dacă 
acestea vor fi declarate contrare prevederilor tratatelor europene de către Curtea Europeană de 
Justiţie şi va angaja responsabilitatea financiară a statului în cauză. Va fi scenariul unei crize 
politice majore. 

Cu toate acestea, instituirea unui impozit unic european ar determina creşterea 
responsabilităţii Parlamentului european în ceea ce priveşte respectul consimţământului la 
impunere, contribuind în mod evident la creşterea democraţiei fiscale europene. Votul în 
materie fiscală rămâne o prerogativă simbolică, însă dă consistenţă parlamentelor şi lucrărilor 
parlamentare. Acest lucru este exemplificat în adoptarea unor măsuri fiscale naţionale, 
activitatea grupurilor de presiune şi depunerea amendamentelor fiscale de către parlamentari. 

Având în vedere că vor fi urmărite cheltuieli bugetare, în special cele neobligatorii 
privind fondul regional, fondurile sociale, bugetul cercetării etc. şi în egală măsură şi resursele 
financiare mobilizate pentru acoperirea lor, puterile bugetare şi fiscale ale Parlamentului 
european vor fi percepute pe deplin de către cetăţeni, fiind un pas important în direcţia 
respectării principiului consimţământului impunerii la nivel european. 

Efectul direct al instituirii unui impozit unic european este reprezentat de o mai bună 
vizibilitate a cheltuielilor bugetare făcute  la nivel european (în respectarea principiului 
transparenţei bugetare şi a principiului publicităţii). De asemenea, proeuropenii susţin ideea 
conform căreia un impozit european va contura mult mai pregnant apartenenţa individului la 
Uniune în calitatea sa de cetăţean european. Puterile bugetare şi fiscale ale Parlamentului 
european vor fi mult mai consistente, ceea ce va da consistenţă şi cursivitate măsurilor de 
politică bugetară şi fiscală adoptate, fiind un motiv serios pentru evitarea unei fronde fiscale, 
aşa cum s-a întâmplat în cazul Regatului Unit prin introducerea aşa-numitului poll tax.  

 
5. Scenarii pentru un impozit unic european 
Impozitul unic european nu trebuie să fie sensibil la modificările intervenite în plan 

economic pe pieţele financiare ale statelor membre. Uniunea europeană va conserva pentru 
mult timp un procent important din cheltuielile obligatorii. Asieta unui nou impozit trebuie să 
fie considerată echitabilă pentru toate statele membre. În acest sens s-au făcut câteva scenarii 
posibile: 

Scenariul 1. Crearea unui impozit nou cu asieta comună. Această soluţie prezintă 
multe inconveniente politice. În primul rând introducerea unui impozit nou este o măsură 
nepopulară, cu toate explicaţiile care pot fi date şi care pot fi credibile, determinând cu 
siguranţă o frondă fiscală anticomunitară. 

Scenariul 2. Sprijinirea pe un impozit comun tuturor statelor membre. Acest lucru ar 
determina armonizarea asietei pornind de la evaluarea bazei de impozitare a potenţialilor 
contribuitori. O astfel de abordare conduce la excluderea ideii unui impozit european asupra 
veniturilor persoanelor: baza de impozitare este atât de diferită că un efort de armonizare ar 
necesita o muncă importantă şi dificilă cu multe compromisuri. 

Scenariul 3. TVA-ul pare a fi soluţia cea mai simplă punct de vedere tehnic, şi, 
probabil, de asemenea, din punct de vedere politic. De exemplu, diminuarea TVA în Franţa de 
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la 19,6% la 17,6%, va oferi Uniunii Europene (Consiliului şi Parlamentului) dreptul de a 
percepe până la 2 puncte procentuale din TVA. În schimb, contribuţia din bugetul naţional 
francez la bugetul comunitar ar fi eliminată. O alternativă ar putea fi neluarea în considerare a 
faptului că sarcina fiscală care grevează comerţul intracomunitar ar corespunde la o valoare 
reală a pieţei comune. 

 
Concluzii  
Criza financiară mondială a augmentat discuţiile asupra introducerii unui impozit unic 

european. Dificultăţile financiare cu care se confruntă statele membre ale Uniunii Europene 
reprezintă serioase obstacole pentru instituirea în viitorul apropiat al unui impozit european. 
La Consiliul european de la Copenhaga oficialii europeni au fost nevoiţi să discute asupra 
unui buget liliputan pentru susţinerea obiectivelor de mediu ale statelor care se confruntă cu 
grave schimbări climatice (2,4 miliarde de euro). 

Deci, în această perioadă de criză, Uniunea Europeană, cu instituţiile şi competenţele 
noi, are o datorie dublă: de a creşte bugetul său prin găsirea de resurse proprii prin 
coroborarea politicii fiscale europene cu politicile fiscale naţionale şi de coordonare a 
politicilor bugetare naţionale.  

Deoarece pentru o lungă perioadă de timp obiectivele europene comune vor fi finanţate 
în principal de către bugetele naţionale, valoarea adăugată este mult mai mare decât bugetul 
european.  
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Rezumat.  Ştiinţa finanţelor publice dispune de un arsenal de metode, tehnici şi 
proceduri care pe termen lung îi  permite  să acţioneze  în sensul înlăturării risipei şi pierde-
rilor din mecanismul complex al finanţelor publice. O componentă importantă  a acestui  
mecanism  este  angajarea cheltuielilor publice, prin intermediul căreia se dimensionează 
financiar alocarea de resurse financiare din bugetul public. Iar practica procurării de produse 
şi servicii publice, dar şi realizării de investiţii publice implementează metode destul de simple, 
dar primitive în procesul complex de angajare a cheltuielilor publice. Metoda M-Macbeth 
completează astfel portofoliul de instrumente moderne de care dispune ştiinţa finanţelor 
publice. Prin conţinutul acestei metode sunt introduse criterii suplimentare de selecţie a 
ofertelor de produse şi servicii astfel încât procesul de angajare a cheltuielilor publice să aibă 
un impact favorabil asupra controlabilităţii deficitului bugetar şi să contribuie, e adevărat 
destul de puţin, la sustenabilitatea dezvoltării economice. 

 
Cuvinte-cheie: cheltuieli  publice;  metoda M-Macbeth; metoda punctajelor; bunuri şi 

servicii  publice; licitaţie  publică; analiză  multicriterială. 
 
Coduri JEL:  H4, H5. 
Coduri REL: 13B, 13G. 
  
  
1. Introducere 

 
 Deficitele bugetare cronice, datoriile publice în continuă creştere, criza economică 
globală, şomajul, sărăcia sunt câteva din preocupările, dar şi problemele cu care se confruntă 
azi guvernele centrale şi locale de pretutindeni. Aceasta deoarece odată cu declanşarea crizei 
financiare în anul 2007, economiile naţionale au înregistrat puternice contracţii ale volumului 
activităţilor economice, iar de aici consecinţa imediată a fost reducerea considerabilă a 
volumului resurselor financiare încasate de bugetele publice naţionale.  
 Multe dintre guvernele centrale în perioada de boom economic au căzut în capcana 
exuberantă a creşterii încasărilor la buget pe fondul creşterilor economice înregistrate pe 
perioade îndelungate de timp. Deşi era evident că aceste creşteri economice aveau să conducă 
pe termen lung la încălzirea economiilor naţionale, totuşi multe dintre guverne, preocupate de 
bunăstarea indivizilor (în perioade electorale), au majorat pensiile, salariile bugetarilor sau 
chiar au sporit ajutoarele sociale acordate indivizilor cu risc de excluziune socială. 
 Numai că aparentul boom economic, fundamentat pe teoriile bulelor speculative, a fost 
de scurtă durată. Au urmat perioadele de recesiune, specifice fiecărui ciclu economic, în faţa 
cărora guvernele centrale au fost total nepregătite. Aceasta deoarece cheltuielile 
guvernamentale, dimensionate în funcţie de creşterile economice conjuncturale, au rămas fără 
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sustenabilitate financiară pe termen lung, cauza fiind scăderea aproape bruscă a veniturilor 
încasate la bugetele publice naţionale. 
 Ce a urmat ştim cu toţii. Sărăcia şi şomajul dincolo de deficitele bugetare şi datoriile 
publice în creştere exponenţială sunt de acum ameninţările la adresa securităţii naţionale a 
ficeărui stat. 
 Costurile crizei economice globale au fost directe şi indirecte. Directe, pentru 
România, deoarece bugetarii au trebuit să suporte reducerile de salarii cu 25%, iar pentru 
fiecare individ nota de plată a crizei a însemnat creşterea TVA cu cinci procente, ceea ce a 
condus la o creştere a costurilor cu utilităţile publice şi a costurilor cu hrana, care de acum 
înainte trebuie achitate lunar. Pericolul costurilor directe a planat şi asupra asiguraţilor din 
sistemul de pensii. Numai că aceştia au fost „salvaţi” pe ultima sută de metri de intervenţia 
Curţii Constituţionale care a declarat neconstituţionale prevederile actului normativ prin care 
drepturile pensionarilor erau reduse cu 15 procente. 
 Există şi o serie de costuri indirecte ale crizei. Nevăzute, dar însemnate şi achitate de 
populaţie prin impozite şi taxe. Este vorba de împrumutul (poate chiar împrumuturile) pe care 
România l-a angajat cu Fondul Monetar Internaţional pentru a consolida rezerva valutară a 
ţării. Preşedintele României, la sugestia unor specialişti, pentru a nu crea panică pe piaţa 
financiară şi a nu perturba mersul şubred al economiei naţionale, a denumit împrumutul, pe 
drept cuvânt, „centura de siguranţă” de care România are nevoie. Aceasta deoarece conducem 
o maşină „hârbuită”, care dacă este dinamitată de scânteia dezechilibrelor, poate fi oprită 
definitiv din drumul firesc şi legitim către dezvoltarea sustenabilă mult dorită. Astfel, deşi 
împrumutul asigură stabilitatea cursului de schimb, efectele negative ale acestuia se vor regăsi 
pe termen mediu  în mecanismul fiscal. Este un cost indirect, a cărui scadenţa nu prea 
îndepărtată va genera presiuni asupra stabilităţii financiare a României, mai ales că perioada 
de rambursare a acestuia este destul de scurtă. Probabil că şi în alte situaţii vom recurge la o 
nouă îndatorare, pentru că, nu-i aşa, efectul „bulgărelui de zăpadă” funcţionează  la fel de bine 
şi pentru datoria publică. 
 Aşa a înţeles România că trebuie să lupte cu războiul dur şi necruţător al crizei 
economice globale. A redus cheltuielile cu salariile bugetarilor, a ameninţat pe cei asiguraţi în 
sistemul de pensii că le va reduce pensiile, a crescut cota de TVA cu cinci procente şi a 
alimentat contul de rezervă valutară al României cu un nou împrumut de la Fondul Monetar 
Internaţional.  
 Să analizăm, pe scurt, câteva din măsurile anticriză pe care alte ţări le-au adoptat. Spre 
exemplu Bulgaria a redus, deci nu a crescut, impozitul pe salariu la 10%. Sau Ungaria şi mai 
îndrăzneţ, renunţând la principiile impunerii, a avut curajul să impună suplimentar două dintre 
sectoarele economiei naţionale extrem de performante şi anume: sectorul serviciilor financiare 
şi cel al pieţelor de monopol specific serviciilor publice (Blöchliger, 2008). Concluzia poate fi 
uşor formulată şi de către un nespecialist în finanţe publice: cele două ţări au asigurat o 
mobilitate pentru centrul de greutate al costului crizei financiare dinspre populaţie înspre 
mediul de afaceri, chiar dacă au ţintit sectoare din economia naţională pentru care au aplicat o 
fiscalitate trecută dincolo de limita normalităţii şi echităţii. 
 În consecinţă, din analiza realizată a rezultat faptul că există două categorii de politici 
bugetare care au fost implementate în perioadă de criză de către guvernele centrale şi locale, şi 
anume: politica veniturilor bugetare cu scopul de a creşte nivelul încasărilor la bugetul public 
şi o politică de raţionalizare a cheltuielilor bugetare cu scopul de a reduce nivelul plăţilor 
înregistrate prin angajarea cheltuielilor publice. O creştere a încasărilor urmată de o reducere a 
cheltuielilor, prin implementarea celor două categorii de politici bugetare, nu poate decât să 
aibă un impact favorabil asupra controlabilităţii deficitelor bugetare. 
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2. Angajarea cheltuielilor publice şi instrumentele moderne de management  
a cheltuielilor publice 

  
Procesul bugetar în etapa de execuţie a cheltuielilor publice cuprinde ca şi primă etapă 

angajarea cheltuielilor, urmată de lichidare, ordonanţare şi plată. Aceste etape sunt cunoscute 
în literatura de specialitate, fiind tratate pe larg, în manualele universitare din ţară (Moşteanu 
et al., 2008) şi din străinătate (Prud’homme, 2002).  
 Angajarea cheltuielilor are însă implicaţii în execuţia bugetelor publice deoarece are la 
bază dimensionarea financiară a cheltuielilor care urmează a se finanţa din bugetele publice. 
Tocmai de aceea de modul în care este angajată o cheltuială publică, dar mai ales de 
dimensiunea financiară a acesteia, depinde în cele din urmă mărimea deficitelor bugetare. Iar 
de la deficitul bugetar la datoria publică, ca formă de acoperire a deficitului bugetar, nu este 
decât un singur pas.     
 În cele din urmă, există o serie de reguli consemnate în acte normative (OUG nr. 
34/2006 privind achiziţiile publice) care conduc la formarea dimensiunii financiare a 
cheltuielilor publice, cunoscute sub denumirea de proceduri de achiziţie publică. În literatura 
de specialitate această componentă a dimensiunii financiare a cheltuielilor publice este vag 
tratată, tocmai ca o consecinţă a lipsei de importanţă pe care specialiştii în finanţe publice i-au 
acordat-o. Procedurile amintite sunt în număr de patru şi cuprind: cumpărarea directă, cererea 
de oferte de preţ, negocierea directă şi licitaţia publică. Acestea au ca finalitate încheierea 
contractului de achiziţie publică. 
 Indiferent de modul în care sunt reglementate aceste proceduri care stau la baza 
încheierii contractului de achiziţie publică, totuşi pentru specialistul în finanţe publice 
importante sunt regulile care guvernează amplul şi delicatul proces al angajării cheltuielilor 
publice (Bird et al., 1998). 
 Prima şi cea mai importantă regulă constă în faptul că nicio cheltuială nu poate fi 
angajată decât în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Această regulă însă 
nu a putut fi respectată mai ales pentru cheltuielile cu investiţiile publice care nu se pot realiza 
pe durata unui an calendaristic, şi nici nu pot fi finanţate din creditele bugetare aferente unui 
exerciţiu bugetar. A fost necesară importarea unor concepte noi, din literatura de specialitate 
străină, care au pus bazele creditelor bugetare multianuale (Bird, Smart, 2001). Tocmai de 
aceea, noua regulă ne-a învăţat cum să „muşcăm” azi din bugetul zilei de mâine. Aceasta 
deoarece creditele bugetare multianuale ofereau siguranţa că din bugetele publice viitoare sunt 
rezervate sumele de bani necesare finanţării obiectivelor de interes public. 
 A doua regulă, care de această dată este desprinsă din realitatea practică, a execuţiei 
bugetelor publice ne arată că o cheltuială publică nu poate fi operaţională decât dacă sunt 
deschise credite bugetare în limita creditelor bugetare aprobate. Cu alte cuvinte, chiar dacă 
regula nu este fundamentată ştiinţific, ea ne învaţă reguli elementare în asigurarea 
echilibrului bugetar. Siguranţa că ne vom încadra în limitele bugetului aprobat este dată de 
accesarea creditelor bugetare, prin deschiderea acestora. În lipsa acestei reguli, orice 
cheltuială angajată în sectorul public ar putea conduce la depăşirea creditelor bugetare 
aprobate prin buget, fără a exista posibilitatea de a exercita un control real asupra încadrării 
cheltuielilor aprobate în buget.    
 În sfârşit, o ultimă regulă este de asemenea consacrată de realitatea practică, care ne 
arată că orice deschidere de credite bugetare nu se poate realiza decât în limita 
disponibilităţilor existente în buget. Cu toate că regula nu este consemnată nici în literatura de 
specialitate şi nici în actele normative în vigoare, ea nu numai că este necesară, dar oferă 
pentru orice ordonator de credite o protecţie împotriva riscului de colaps financiar. Ce ar 
însemna ca orice deschidere de credite bugetare să fie realizată peste limita disponibilităţilor 
existente în buget, este lesne de înţeles ca şi impact. 
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 Cele trei reguli stau la baza managementului cheltuielilor publice, care într-o 
succesiune logică formează regula de aur a execuţiei cheltuielilor publice, ce poate fi 
formulată astfel: 
 Nicio cheltuială publică nu poate fi angajată din bugetul public decât în limita 
creditelor bugetare. Niciun credit bugetar nu poate fi deschis decât în limita creditelor 
bugetare aprobate şi în limita disponibilităţilor existente în buget. 
 Dincolo de aceste reguli se pune totuşi o întrebare firească: Cum angajăm o cheltuială 
publică? Urmată de o altă întrebare, şi anume: Care sunt instrumentele moderne de care 
dispunem pentru a angaja o cheltuială publică cât mai eficient? 
 Răspunsul la aceste întrebări îl dăm, începând cu a doua întrebare. Pentru că nu e 
important să cunoaştem cum angajăm o cheltuială publică, cum e important să cunoaştem care 
sunt instrumentele moderne pentru a angaja o cheltuială publică după un raţionament care 
asigură cea mai bună combinaţie între cost şi calitate pentru investiţiile publice dar şi pentru 
produsele şi serviciile necesare activităţii instituţiilor publice (Holtz, Luft, 2003). Or, specialiştii 
în domeniu au consacrat deja câteva metode moderne pentru a angaja eficient cheltuielile 
publice. Prima care face obiectul prezentei lucrări de cercetare este metoda M-Macbeth de 
angajare a unei cheltuieli publice, urmată de teoriile echilibrului Bayes-Nash. La acestea se 
adaugă multe alte metode care practic ne învaţă cum să selectăm cea mai bună ofertă de produse 
şi servicii necesare activităţilor desfăşurate de instituţiile publice.  
 Toate aceste instrumente moderne ne arată fără echivoc cum se formează 
dimensiunea financiară a cheltuielilor publice. De fapt este vorba de formarea valorii 
cheltuielilor publice care rezultă din competiţia de oferte ale furnizorilor de pe piaţa 
bunurilor şi serviciilor. De fapt este  vorba de un joc de interese în cadrul căruia, la 
intersecţia dintre interesul furnizorului şi cerinţele autorităţii publice, se formează valoarea 
cheltuielilor publice. Or, această valoare este mai apoi trecută prin „canoanele” 
mecanismului bugetar, pentru ca în final investiţiile publice, produsele şi serviciile să poată 
fi puse la dispoziţia instituţiilor publice. 
 

 3. Abordarea metodologică a metodei M-Macbeth şi simularea unor studii de caz 
 
 Metoda M-Macbeth a fost elaborată de către un grup de cercetători de la şcoala de 
cercetări operaţionale din Londra în frunte cu Carlos A. Bana e Costa.  
 Metoda se bazează pe analiza multicriterială, în cadrul căreia sunt combinate criteriile 
cantitative şi calitative de analiză a ofertelor pentru produse şi servicii şi se poate utiliza atât în 
sectorul  public, cât  şi în cel privat (Bana e Costa et al., 2004). Astfel, autoritatea publică, dar 
şi instituţiile publice vor putea  achiziţiona de pe piaţă bunuri ce  respectă combinaţia optimă 
între calitate şi preţ. 
 Metoda M-Macbeth poate fi aplicată aşadar de către autorităţile şi instituţiile publice, 
atunci când achiziţionează de pe piaţă produse şi servicii necesare activităţilor desfăşurate de 
către acestea. Ofertanţii de produse şi servicii vor avea o limită a valorii maximă (Vmax) 
impusă de autoritatea publică, dar şi o limită minimă impusă de costurile specifice (Cspec) pe 
care le are fiecare dintre ofertanţii ce participă la competiţia generată de autoritatea publică. În 
cazul depăşirii acestor plafoane  algoritmul de decizie va  atribui  ofertelor  în cauză  un 
punctaj  negativ care va conduce la eliminarea acelor oferte  din concurs.   
 Se generează astfel un interval de maxim şi minim în cadrul căruia se formează valorea 
bunului sau bunurilor ce urmează să fie livrate autorităţii publice. Această valoare este foarte 
importantă în procesul de angajare a cheltuielilor publice, întrucât ea trebuie corelată şi cu 
regulile impuse de managementul creditelor bugetare. 
 În acest context, metoda M-Macbeth, prin analiza multicriterială pe care o dezvoltă, 
combină atât regulile impuse de criteriul cel mai mic preţ, cât şi regulile impuse de criteriile 
de natură tehnică, astfel încât orice produs sau serviciu achiziţionat prin procedurile de 
angajare a cheltuielilor publice respectă combinaţia-scop dintre preţ-calitate. Metoda asigură 
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selectarea de pe piaţă, prin procedurile de licitaţie reglementate de lege, de produse şi servicii 
necesare pentru autorităţile publice în condiţii de preţ şi calitate avantajoase. 
 Pentru implementarea metodei M-Macbeth sunt necesare parcurgerea următoarelor 
etape (exemplificarea implementării acesteia a fost realizată pe un studiu de caz simulat, 
constând în modernizarea unei străzi): 
 a) se stabilesc nodurile decizionale şi modul de analiză a acestora: 
  Această etapă are la bază stabilirea criteriilor în baza cărora se vor evalua ofertele de 
bunuri primite de la furnizorii existenţi pe piaţă. Există în practică două categorii de criterii, şi 
anume criterii de natură financiară precum şi criterii de analiză tehnică.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caseta 1. Stabilirea nodurilor de decizie; Caz simulat pentru  
„Modernizarea unei străzi” 

Spre exemplu, pentru 
modernizarea unei străzi, 
analizată ca o investiţie 
publică, pot fi stabilite ca 
şi criterii financiare cifra 
de afaceri a ofertanţilor, 
preţul pe care îl oferă 
pentru realizarea investiţiei 
publice sau indicatorii de 
bonitate (rata de rentabili-
tate economică  sau finan-
ciară). 

          
În categoria criteriilor tehnice pot fi incluse de asemenea experienţa similară, dotarea cu 
echipamente şi instalaţii tehnologice, dar şi calitatea lucrărilor similare executate. Niciunul 
dintre aceste criterii nu este limitativ, ele însă sunt stabilite de autoritatea publică, în funcţie de 
obiectivul pe care îl urmăreşte, în cursul procesului de selecţie a ofertantului care urmează a 
realiza investiţia publică, considerată ca studiu de caz.  
         Ceea ce este de subliniat în cadrul acestui criteriu, este că modul de evaluare a acestora  
se poate face, în principal, folosind indicatorii de cantitate dar şi indicatorii de calitate. 
 

Caseta 2. Proprietăţile  nodului  de decizie  „Preţul ofertat” 

De exemplu criteriul preţ-
ofertat, după indicatorii de 
cantitate, va fi evaluat pe 
intervale de interes, caracte-
rizate de o limită minimă )( minl

şi o limită maximă )( maxl , iar în 
cadrul acestora pe nivele, a 
căror număr este stabilit de 
autoritatea publică, respectând 
ingalitatea: 
 

max21min )......,( lNNNCl ipret ≤⊂≤

(1)

   



Economie teoretică și aplicată. Supliment 400 

 

Caseta 3. Proprietăţile  nodului  de decizie  „Lucrări  similare 
executate” 

Criteriul calitate „lu-
crări similare executate”, 
evaluat după indicatorii 
de calitate, va avea stabi-
lite niveluri de apreciere 
de regulă prin calificative 
de genul: excelent, foarte 
bun, bun, satisfăcător sau 
nesatisfăcător. 

Nodurile decizionale 
şi modul de analiză a 
acestora prin intermediul 
indicatorilor de calitate şi 
cantitate sunt pasul pre-
mergător pentru cea de-a 
doua etapă în cadrul căreia 
se   vor  stabili  intensitatea

legăturilor între indicatorii de analiză şi se va genera scala de evaluare a ofertelor depuse. 
 O astfel de simulare a nodurilor decizionale şi a modului de evaluare a acestora este 
realizată pentru situaţia unei investiţii publice cu denumirea: Modernizarea unei străzi. 
 b) se stabileşte intensitatea legăturilor dintre nodurile decizionale şi se generează 
scala de evaluare a ofertelor 
 Această etapă este extrem de importantă în stabilirea ofertelor câştigătoare, deoarece în 
cadrul ei se stabileşte intensitatea legăturilor dintre indicatorii de evaluare a nodurilor 
decizionale, pe de o parte, şi se generează, pe de altă parte, scala de evaluare a ofertelor. 
 Intensitatea legăturilor dintre indicatorii calitativi şi cantitativi ai nodurilor decizionale 
este apreciată cu ajutorul calificativelor: foarte slab, slab, moderat, puternic, foarte puternic şi 
extrem. 

Caseta 4. Intensitatea legăturilor  dintre  indicatorii  cantitativi ai criteriului  
„Cifra de afaceri” 

De exemplu, în 
situaţia cifrei de afaceri 
introduse în nodul deci-
zional, pentru evaluarea 
ofertelor depuse,   legă-
turile dintre indicatorii 
de cantitate sunt stabilite 
respectând următoarele 
inegalităţi  matematice:  
  

-  N1 comparat cu N2 (slab spre foarte slab); N1 comparat cu N3 (slab spre moderat); 
N1 comparat cu N4 (moderat spre puternic); N1 comparat cu N5 (puternic spre foarte 
puternic); 

-  N2 comparat  cu N3 (foarte slab spre slab), N2 comparat  cu N4 (slab spre moderat), 
N2 comparat  cu  N5 (moderat spre puternic); 

-  N3 comparat  cu N4 (foarte slab  spre slab), N3 comparat  cu N5 (slab spre moderat); 
-  N4 comparat  cu N5 (foarte slab spre slab); 

 De asemenea, în cadrul acestei etape se generează scala de evaluare a ofertelor care are 
la bază două criterii de fundamentare, şi anume: stabilirea intervalului de minim şi maxim al 
scalei, ca număr de puncte minim şi număr de puncte maxim, după care în funcţie de numărul 
indicatorilor de cantitate, dar şi al celor de calitate este generată scala de evaluare, pentru 
fiecare criteriu în parte. 
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 Scala de evaluare a nodului decizional  „Cifra de afaceri”  se poate observa  în  Figura  1  
ca având o formă liniară. Totodată, scala de evaluare  a nodului decizional  „Calitatea lucrărilor 
similare” se poate cerceta  in Caseta 5. 
 

Figura  1. Simularea intensităţile legăturilor  dintre  
indicatorii de cantitate ai  criteriului  „Cifra de afaceri”  

 
           Acelaşi algoritm de stabilire a intensităţii legătu-
rilor dintre nodurile decizionale este parcurs  şi pentru 
indicatorii de calitate care la rândul lor sunt apreciaţi 
folosind calificativele: foarte bine, bine etc.  
(vezi Caseta 5). 
            

 
Caseta 5. Intensităţile legăturilor  
dintre indicatorii de calitate  ai 

indicatorului  „Calitatea lucrărilor 
similare” 

Caseta 6. Intensitatea legăturilor  dintre  indicatorii  calitativi ai criteriului  
„Calitatea lucrărilor executate” 

Caracteristic 
pentru scala de 
evaluare este 
faptul că în inter-
valul de minim 
şi de maxim sunt  
stabilite subin-
tervale de eva-
luare aşa cum 
rezultă şi din 
simularea pre-
zentată în caseta 
alăturată. 

c) se stabileşte ponderea fiecărui nod decizional în totalul numărului de puncte stabilit 
pentru evaluare, se introduc ofertele astfel cum au fost prezentate şi acordă punctajul final 
 Etapa a treia este ultima etapă care se derulează pentru a implementa metoda  
M-Macbeth, care constă în parcurgerea următoarelor trei subetape, şi anume: 

c.1) se stabileşte ponderea fiecărui nod decizional în numărul total de puncte utilizat 
pentru evaluare. Ponderea nodurilor decizionale în numărul total de puncte este stabilită de 
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către autoritatea publică, în funcţie de obiectivele pe care le urmăreşte în procesul de selectare 
a ofertelor. Spre exemplu, dacă prioritar pentru autoritatea publică este preţul, atunci ponderea 
cea mai mare în totalul nodurilor decizionale va fi deţinută de nodul-preţ pentru ca această 
pondere să fie urmată de alte noduri în ordinea de prioritate stabilită de autoritatea publică. 

Simularea stabilirii ponderii nodurilor decizionale în totalul ponderii nodurilor 
decizionale este prezentată în figurile de mai jos. 

  

Caseta 7. Stabilirea ponderilor nodurilor 
decizionale în numărul total de puncte  

Figura 2. Reprezentarea grafică a ponderilor 
nodurilor decizionale 

 
   c.2) se introduc ofertele, cu acele caracteristici economice, financiare şi tehnice care 

au fost înregistrate la depunerea ofertelor. Simularea introducerii caracteristicilor ofertelor 
este prezentată, de asemenea, în figura de mai jos: 

 

Caseta 8. Simularea caracteristicilor ofertelor 

Simularea introducerii carac-
teristicilor ofertelor este prezentată, 
de asemenea în figura alăturată. În 
studiul de caz au fost introduse 
ofertele a patru companii ofertante 
C1, C2, C3 şi C4. 

 
c.3) fiecărei oferte i se atribuie câte un punctaj, în cadrul fiecărui nod decizional, în 

funcţie de numărul de puncte aferent indicatorului de calitate sau cantitate de pe scală cel mai 
apropiat de valoarea ofertei depuse ( icspVN ), însumat cu raportul dintre diferenţa dintre 
valoarea indicatorului ofertei ( )ioV şi valoarea indicatorului de pe scală cel mai apropiat de 
valoarea indicatorului ofertei ( )icsV  şi diferenţa dintre valoarea maximă a indicatorului de pe 
scală ( )max isV şi valoarea minimă a indicatorului de pe scală ( )min isV , înmulţit cu diferenţa 
dintre numărul de puncte maxim de pe scală aferent ofertei depuse ( )max ispVN şi numărul de 
puncte minim de pe scală aferent ofertei depuse ( )min ispVN după o formulă de forma: 

)()( minmax
minmax

min
ispisp

isis

isio
icspof VNVN

VV
VV

VNCPN −×
−
−

+=     (2) 
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Caseta 9. Simularea punctajului ce se acordă ofertelor 
în cadrul fiecărui nod decizional 

Simularea punctajului 
ce se acordă ofertelor 
în cadrul fiecărui nod 
decizional, pentru 
acelaşi obiectiv de 
investiţii cu denumirea:
„Modernizarea unei 
străzi”, este prezentată 
în figura alăturată. 

 
 Concluzia este că aplicarea metodei M-Macbeth permite autorităţilor publice să îşi 
selecteze acei furnizori de produse şi servicii, dar şi de lucrări de investiţii publice care asigură 
cea mai bună combinaţie între preţ şi calitate. Spre exemplu aplicarea metodei M-Macbeth a 
condus la declararea câştigătoare a ofertei prezentate de compania numărul 4, care are 
următoarele caracteristici economice şi tehnice după cum urmează: 

- preţ:      515 mii lei  
- cifra de afaceri     1.1  mil. lei 
- dotarea cu echipamente şi utilaje  25   bucăţi 
- dotarea cu personal de specialitate  31   bucăţi 
- calitatea lucrărilor similare executate bine 
- experienţă similară realizată  1.83 mil. lei 
Or, obiectivul urmărit în cadrul procedurilor de achiziţie publică este tocmai de a 

selecta ofertanţi de bunuri şi servicii, care pe lângă preţul cel mai avantajos pe care îl oferă să 
deţină şi capacitatea tehnică necesară furnizării produselor şi serviciilor şi nu în ultimul rând 
să asigure furnizarea de bunuri şi servicii de cea mai bună calitate posibilă. 

Pentru specialistul în finanţe publice este important să cunoască abordarea metodolo-
gică a metodei M-Macbeth, întrucât în cadrul acesteia se derulează cea mai importantă etapă a 
procesului bugetar de execuţie a cheltuielilor publice, respectiv de angajare a cheltuielilor 
publice. În cadrul etapei de angajare a cheltuielilor publice se formează valoarea bunurilor şi 
serviciilor achiziţionate cu impact direct asupra creditelor bugetare pe care le are aprobate 
instituţia sau autoritatea publică. 

 
 
4. Analiza comparativă: metoda punctajelor versus metoda M-Macbeth 

 
România, angajată în procesul de armonizare a standardelor şi normelor în domeniul 

achiziţiilor publice şi nu numai, şi-a adaptat aproape din mers legislaţia în acest domeniu. 
Acesta a fost primul pas pentru a moderniza procesul delicat şi complex de angajare a 
cheltuielilor publice. Tocmai de aceea azi, în sectorul public din România, la baza angajării 
cheltuielilor publice stă metoda punctajelor. Deşi pare o metodă destul de simplistă, fără 
pretenţia de a fi fundamentată ştiinţific, aceasta răspunde nevoilor pe care ordonatorii de 
credite le au pentru a respecta cerinţele de eficienţă în procesul de alocare a resurselor 
bugetare. 

În ce constă această metodă? 
Pentru a înţelege algoritmul metodei va trebui să prezentăm, pe scurt, etapele care sunt 

necesare a fi parcurse pentru implementarea acesteia. O primă etapă constă în formularea 
obiectivelor pe care ordonatorul de credite le urmăreşte în procesul de angajare a cheltuielilor 
publice. Or, aceste obiective sunt mai apoi „transformate” în criterii de adjudecare a ofertelor. 
În practica curentă s-au conturat două categorii de criterii şi anume: criteriile financiare, care 
în principal urmăresc să fie selectată oferta cu cei mai buni indicatori economico-financiari, şi 
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criteriile tehnice, în cadrul cărora obiectivele urmărite cuprind indicatori de natură tehnică. 
Prin combinarea celor două categorii de criterii se asigură ordonatorului de credite 
posibilitatea de a selecta, în mod transparent şi vizibil, oferta de bunuri şi servicii care este cea 
mai avantajoasă pentru activitatea instituţiei şi autorităţii publice. 

A doua etapă are la bază atribuirea punctajelor pentru fiecare din cele două categorii 
de criterii stabilite de ordonatorul de credite. Flexibilitatea punctajelor care pot fi atribuite 
criteriilor (financiare sau tehnice) oferă posibilitatea ordonatorului de credite să selecteze 
oferta care este cea mai avantajoasă din punct de vedere al raportului preţ-calitate. Spre 
exemplu, dacă un ordonator de credite urmăreşte doar componenta financiară a bunurilor pe 
care le achiziţionează, atunci acesta poate atribui punctajele astfel: pentru criteriile financiare 
70 de puncte, în timp ce pentru criteriile tehnice va atribui 30 de puncte. În caz contrar, când 
urmăreşte, spre exemplu, doar criteriile tehnice, ordonatorul de credite poate inversa atribuirea 
punctajelor. Metoda punctajelor permite această atribuire aleatoare a punctajelor, ceea ce în 
conferă un anumit grad flexibilitate în deciziile pe care ordonatorul de credite urmează să le 
adopte, în procesul de achiziţionare a bunurilor şi investiţiilor publice de care are nevoie. 

A treia etapă a metodei constă în atribuirea punctajelor aferente fiecărei oferte 
prezentate în procesul de achiziţie publică. Cum se atribuie punctajele aferente ofertelor? 
Algoritmul de atribuire a punctajelor se bazează pe regula ponderării, potrivit căreia orice 
ofertă care este cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar sau tehnic i se atribuie 
punctajul cel mai mare, după care orice altă ofertă va primi un punctaj proporţional cu 
ponderea pe care o deţine în totalul ofertei considerată cea mai avantajoasă.  

Spre exemplu, să considerăm oferta )( iO cea mai avantajoasă din punct de vedere al 
criteriului preţ )( iP , în timp ce oferta )( jO are un preţ )( jP cu ji PP < , aplicând algoritmul 
metodei punctajului rezultă că: 

- oferta )( iO va avea un punctaj maxim ( maxN ) stabilit prin atribuirea punctajului 
maxim după criteriul preţ; 

- oferta )( jO va avea un punctaj stabilit după algoritmul ponderării determinat cu 

formula: max)/( N
Pj
PiN PjOj ×= (număr de puncte) 

Ultima etapă în cadrul metodei punctajelor constă în însumarea punctajelor aferente 
fiecărei oferte, după criteriile financiare şi tehnice şi stabilirea ofertei câştigătoare. 

Potrivit metodei punctajelor, este declarată câştigătoare oferta care are cumulat cel mai 
mare număr de puncte dintre ofertele care au fost evaluate. 

Din analiza comparată a celor două metode rezultă că punctajele totale ale ofertelor 
sunt apropiate una faţă de alta, respectiv 83,19 puncte pentru oferta prezentată de compania 
C4, după metoda punctajelor faţă de 83,06 puncte după metoda M-Macbeth. 

Comparaţia realizată confirmă faptul că cele două metode, deşi au raţionamente 
diferite conduc aproape la acelaşi rezultat. Cercetările efectuate au evidenţiat faptul că în 
ambele cazuri, aplicând fie metoda punctajelor, fie metoda M-Macbeth, oferta prezentată de 
compania C4 este declarată ca fiind câştigătoare. 

Aplicând algoritmul celor două metode pentru angajarea cheltuielilor publice a rezultat 
situaţia prezentată în tabelul de mai jos: 
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Tabelul 1 
Stabilirea ponderilor criteriilor de evaluare pentru metoda punctajelor 

 

 Criteriu 1 
Cafaceri 

Criteriu 2 
EchipUtT 

Criteriu 3 
Personal sp. 

Criteriu 4 
Experienta sl 

Criteriu 5 
Calit lucrari s 

Criteriu 6 
P ofertat Total 

 Mac. 
Beth 

Met. 
Pct. 

Mac. 
Beth 

Met. 
Pct. 

Mac. 
Beth 

Met. 
Pct. 

Mac. 
Beth 

Met. 
Pct. 

Mac. 
Beth 

Met. 
Pct. 

Mac. 
Beth 

Met. 
Pct. 

Rezultat 
met. pct. 

Comp.1 80 10p 104 10p 106 5p 105.7 9.34 90.91 25 60 206 79.94 
Comp.2 60 8.88 102 9.63 91.1 3.81 88.57 6.39 72.73 15 68 24.23 67.94 
Comp.3 50 8.33 75.5 6.29 96.7 4.27 97.14 7.69 36.36 10 62 22.88 59.46 
Comp.4 10 6.11 100 9.26 68.9 2.82 109.2 10p 72.73 15 98.8 40p 83.19 
Pon- 
deri 

10 10 5 10 25 40  

 
Analiza SWOT a celor două metode prezentate, care generează angajarea cheltuielilor 

publice, evidenţiază următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 
prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 2 

Analiza SWOT a metodei punctajelor versus metoda M-Macbeth 
 

PUNCTE TARI OPORTUNITĂŢI 
Metoda punctajelor Metoda M-Macbeth Metoda punctajelor Metoda M-Macbeth 
- simplitate; 
- flexibilitate în atribuirea 
punctajelor; 
- posibilitatea de a include 
în evaluarea ofertelor 
criterii diferite, după natura 
lor; 

- posibilitatea de a analiza 
ofertele după teoria 
nodurilor decizionale; 
- introducerea intensităţii 
legăturilor dintre nodurile 
decizionale; 
- flexibilitate în atribuirea 
punctajelor; 

- dezvoltarea metodei în 
funcţie de nevoile 
ordonatorului de credite; 
- dezvoltarea algoritmului 
de stabilire a punctajelor 
finale aferente ofertelor prin 
introducerea şi a altor 
factori de ponderare; 

- analiza robusteţei şi a 
senzitivităţii ofertelor; 
- semnalarea lipsei de 
coerenţă atunci când 
evaluarea ofertelor nu se 
realizează după un algoritm 
logic; 

AMENINŢĂRI PUNCTE SLABE 
Metoda punctajelor Metoda M-Macbeth Metoda punctajelor Metoda M-Macbeth 
- subiectivitate în evaluarea 
ofertelor atunci când 
criteriile de evaluare nu pot 
fi cuantificate; 
- fără dezvoltarea metodei 
pe termen lung, prin 
introducerea unor factori de 
ponderare există riscul ca 
aceasta să nu mai 
răspundă nevoilor 
ordonatorilor de credite; 
 

- subiectivitate în evaluarea 
ofertelor atunci când 
criteriile de evaluare nu pot 
fi cuantificate; 
- adaptarea la nevoile 
utilizatorului, prin 
simplificarea modului de 
utilizare al acesteia; 

- riscul de contestare a 
rezultatelor metodei atunci 
când se evaluează ofertele 
după criterii calitative; 
- atunci când sunt 
predominante criteriile 
calitative există riscul de a 
selecta oferte care 
angajează bugetele publice 
în achiziţionarea de bunuri 
care nu mai ţin cont de 
resursele financiare; 

- rigiditate în utilizare din 
cauza complexităţii pe care o 
are metoda; 
- imposibilitatea de a 
controla scala de evaluare a 
nodurilor decizionale atunci 
când se utilizează criterii 
calitative; 

 
 Indiferent de rezultatele care se obţin din compararea celor două metode rezultă că 
fiecare dintre acestea este foarte importantă în procesul de formare a valorii bunurilor şi 
serviciilor care urmează a fi achiziţionate de către ordonatorii de credite. Explicaţia este 
simplă. Fiecare dintre aceste metode, prin algoritmul lor, conduce la stabilirea valorilor la care 
urmează a fi achiziţionate bunurile şi serviciile, dar şi la definirea principalelor caracteristici 
tehnice ale acestora. 
 Or, aceste valori trebuie să respecte restricţia de bază potrivit căreia valoarea bunurilor 
şi serviciilor achiziţionate de ordonatorii de credite trebuie să fie inferioară valorii estimate a 
acestora, pentru ca procesul de angajare a cheltuieilor publice să se desfăşoare în condiţii de 
eficienţă cerute de standardele de audit în vigoare. 
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5. Concluzii şi propuneri 
  
Cunoaşterea celor două metode care stau la baza angajării cheltuielilor publice este de o 
importanţă majoră pentru ştiinţa finanţelor publice, care trebuie să includă în sfera sa de 
interes ştiinţific metodele care conduc la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli. Pentru 
procesul de angajare a cheltuielilor publice, de departe, angajarea acestora joacă un rol 
important în procesul de alocare a resurselor bugetare. 
 Aceasta deoarece în procesul de angajare a chetuielilor se formează valoarea activelor 
publice, se stabilesc indicatorii tehnici care definesc performanţele bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate de ordonatorii de credite şi se asigură managementul creditelor bugetare în 
sectorul public.    
 Dar cum angajăm cheltuielile publice? 
 În cadrul cercetărilor avansate s-a studiat şi implementat metoda M-Macbeth, de către 
un grup de cercetători de la şcoala de cercetări operaţionale din Londra în frunte cu Carlos A. 
Bana e Costa. 
 Metoda are la bază analiza multicriterială, care se bazează pe selectarea unor noduri 
decizionale în funcţie de care se evaluează ofertele de bunuri şi servicii, selectate în procesele 
de angajare a cheltuielilor publice. Pasul următor constă în stabilirea modului de analiză a 
fiecărui nod decizional, de regulă utilizând intervalele de interes. Mai apoi, pentru fiecare 
criteriu, respectiv pentru fiecare nod decizional, se stabileşte intensitatea legăturilor dintre 
intervalele de interes şi se generează scala de evaluare a ofertelor. Acest pas este extrem de 
important, deoarece în cadrul său se formează intervalele de valori, în cadrul cărora ofertele 
selectate urmează a fi evaluate. O ultimă etapă a metodei se bazează pe atribuirea de punctaje 
ofertelor, precum şi pe stabilirea ofertei câştigătoare, în funcţie de oferta căreia i se atribuie 
cel mai mare număr de puncte. Metoda, deşi este foarte complexă, răspunde cerinţelor de bază 
pe care, de regulă, ordonatorii de credite bugetare le au, respectiv de a combina criteriile 
financiare cu criteriile tehnice şi a selecta ofertele de preţ care au cea mai bună combinaţie 
între preţ şi calitate. 
 Metoda punctajelor, specifică procesului de angajare a cheltuielilor publice în 
România, urmează algoritmul proporţionalităţii, potrivit căruia ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere financiar sau tehnic i se acordă punctajul cel mai mare. Fiecare altă ofertă 
primeşte un punctaj proporţional cu ponderea pe care o deţine în valoarea ofertei celei mai 
avantajoase. În final este selectată oferta care a acumulat punctajul cel mai mare. Metoda 
punctajelor se bazează pe un algoritm destul de simplu, însă prezintă dezavantajul 
subiectivismului atunci cânt criteriile de evaluare sunt criterii calitative. 
 Indiferent de metoda selectată în evaluarea ofertelor, M-Macbeth sau a punctajelor 
pentru cercetătorii consacraţi în ştiinţa finanţelor publice rămâne o provocare dezvoltarea 
metodelor care stau la baza formării valorii activelor în sectorul public. Aceasta deoarece 
importante sume de bani se angajează mai ales pentru derularea investiţiilor publice. Spre 
exemplu, România, numai în anul 2010, şi-a propus să realizeze investiţii publice în procent 
de 20% din bugetul public aprobat. Iar aceasta înseamnă că o valoare importantă de resurse 
din buget, de aproximativ 10 miliarde de euro, este angajată prin utilizarea metodei 
punctajelor. 
 Rămâne de văzut până unde se va extinde cercetarea aplicată în domeniul metodelor de 
execuţie a cheltuielilor publice, pentru că nu-i aşa cercetarea înseamnă timp irosit cu rezultate 
care apar după îndelungi eforturi de gândire şi de simulare în laboratoarele de cercetare a 
fiecărei universităţi. 
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Rezumat. Scopul acestui articol este de a identifica cele mai importante aspecte 

privind evaziunea fiscală din ţara noastră. Am surprins cele mai importante infracţiuni 
identificate de legea evaziunii fiscale şi am prezentat ultimele date privind controlul financiar. 
Pe baza datelor colectate am determinat evaziunea fiscală identificată, apoi am estimat 
evaziunea fiscală neidentificată, pe baza unui model simplificat, pornind de la două 
metodologii diferite. Pe baza celor două mărimi am estimat evaziunea fiscală totală pentru 
ţara noastră. 

 
Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; economie subterană; politică fiscală. 
  
Coduri JEL: H26, H31. 
Coduri REL: 8K, 13I.  
 
 
1. Introducere 
  
Evaziunea fiscală este un fenomen întâlnit în toate statele lumii, ce afectează negativ 

societatea şi echilibrul finanţelor publice. Cu toate acestea, date privind evaziunea fiscală se 
gasesc foarte greu, atât în ţara noastră, cât şi în celelalte state ale lumii moderne. Nu există o 
baza de date nici la nivel de Comisie Europeană, nici la nivelul altui organism financiar 
internaţional. În ţara noastră nu există nici măcar o literatură bogată în acest domeniu. Toate 
acestea fac din demersul autorului şi cel al proiectului de cercetare în cadrul căruia se 
derulează aceste analize un demers binevenit.  

Am încercat să prezint cele mai importante caracteristici ale evaziunii fiscale în 
România, să prezint date semnificative privind controlul financiar şi evaziunea fiscală.  

În final, pe baza unor date agregate, am estimat evaziunea fiscală totală pentru ţara 
noastră, pe baza unui model propriu, un model simplificat ce are ca puncte de pornire 
metodologia Institutului Naţional de Statistică şi, respectiv, metodologia DYMIMIC. 

 
2. Evaziunea fiscală: abordări conceptuale şi exemplificarea sa pe baza legii 

 
Fiscalitatea a fost acceptată de membrii societăţii ca un rău necesar, acceptat pentru ca 

statul să poată realiza anumite cheltuieli considerate prioritare pentru interesul naţional. 
Fiscalitatea a fost acceptată astfel încât să redistribuie veniturile în societate de la cei 

cu venituri mari către cei cu venituri medii şi mici. 
Realitatea este că aceste deziderate sunt viciate de o multitudine de aspecte: 
- cine stabileşte interesul naţional?  
- cine stabileşte cheltuielile prioritare?  
- cine stabileşte care sunt criteriile de dreptate şi echitate socială? 
- cum mai pot membrii societăţii să se opună unei fiscalităţi arbitrare şi chiar 

potrivnice lor, după ce au învestit anumite persoane cu puterea de a reglementa fiscalitatea? 
 Pornind de la aceste aspecte şi de la faptul că natura umană este predispusă la evaziune 
fiscală, se ajunge la o dimensiune ridicată a acestui fenomen în majoritatea statelor lumii. 
Precizăm aici faptul că, de regulă, contribuabilii cu venituri mari au puterea de a influenţa 
deciziile legislative privind fiscalitatea, iar contribuabilii cu venituri mici au puţine posibilităţi 
de a evita legal legislaţia fiscală şi atunci trec în partea de evaziune fiscală.  
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Evaziunea fiscală poate fi: 
- evitare fiscală (tax avoidance) sau evaziune fiscală licită (legală), cum mai este 

denumită în literatura autohtonă; 
- evaziunea fiscală (tax evasion) sau evaziune fiscală ilicită (frauduloasă, frauda 

fiscală), cum mai este denumită în literatura autohtonă. 
În ceea ce mă priveşte consider că evaziunea fiscală este cea ilicită, cea legală fiind de 

fapt evitare fiscală, deci consider clasificarea anglo-saxonă mult mai corectă faţă de 
semnificaţia acestor termeni. Chiar şi legea evaziunii fiscale din România confirmă acest 
punct de vedere, pentru că evaziunea fiscală este practic cea care încalcă legea. În practică, 
graniţele nu sunt foarte precise între evitare şi evaziune, astfel că există o zonă gri de 
sustragere de la plata obligaţiilor fiscale, denumită „avoision” (avoidance + evasion).  

Cel mai adesea, evaziunea fiscală (frauda fiscală) desemnează o infracţiune la lege, o 
încălcare voită a legii fiscale în vigoare şi se distinge de evitarea fiscală (licită), care 
reprezintă o utilizare abilă a posibilităţilor şi alternativelor oferite de lege.   
 Pentru C.V. Brown şi P.M. Jakson, evitarea fiscală (tax avoidance) este definită ca o 
reorganizare legală a unei afaceri astfel încât să se minimizeze obligaţia fiscală, iar evaziunea 
fiscală (tax evasion), ca o reorganizare ilegală a unei afaceri, în acelaşi scop. 

Activităţile tipice de evaziune fiscală (frauduloasă) presupun, pentru contribuabil, 
luarea deciziilor în condiţii de incertitudine (de a fi descoperit şi de a fi obligat la plata 
impozitului şi a penalităţilor), pe când evitarea fiscală (licită) implică siguranţă pentru 
contribuabil, atunci când acesta ia anumite decizii fiscale, deşi şi aceasta poate să implice o 
anumită frustrare generată de intenţia de căutare a unei impozitări reduse. 

Evaziunea fiscală frauduloasă: 
- reprezintă o înşelăciune comisă împotriva unui agent economic special (guvernul). În 

această postură guvernul îndeplineşte triplu rol: impune regulile pe baza cărora se derulează 
relaţiile economice, este victimă şi arbitru în acelaşi timp; 

- cunoaşterea de către guvern a scopului acesteia şi a modului în care se acţionează în 
sectorul evitării impozitelor poate juca un rol crucial în alegerea structurii impozitelor, în acest 
scop guvernul trebuie să combine cu mare atenţie informaţiile despre cei implicaţi în evaziune 
fiscală. 

Legea nr. 241/2005 din România, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 
prevede mai multe infracţiuni, de regulă pasibile de închisoare. Am încercat în continuare să 
sintetizez cele mai importante exemple de astfel de fapte ce constituie evaziune fiscală în ţara 
noastră. 

Este infracţiune, pedepsită cu amenda, fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu 
reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de 
control, deşi acesta putea să o facă.  

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea următoarele fapte: 
- refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele 

legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicarii verificărilor financiare, fiscale sau 
vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie; 

- împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile 
prevazute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, 
fiscale sau vamale; 

- reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor 
reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă; 

- deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau 
formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special; 

- tipărirea, deţinerea sau punerea în circulatie, cu ştiinţă, de timbre, banderole sau 
formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate; 

- stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau 
contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de 
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rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului 
general consolidat; 

- se pedepseşte şi asocierea în vederea săvârşirii unor asemenea infracţiuni; 
- ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;  
- omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente 

legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;  
- evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu 

au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive; 
- alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de 

taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;  
- executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de 

stocare a datelor;  
- sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin 

nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau 
secundare ale persoanelor verificate. 
 

3. Date privind controlul financiar în România, în 2009 şi 2010 
 

Am sintetizat în continuare cele mai importante date privind controlul financiar şi 
evaziunea fiscală, din ultimul raportor pe 2010 al ANAF. Primul tabel se referă la numărul de 
contribuabili înregistraţi în 2009 şi 2010 şi structura acestora, pe persoane fizice autorizate şi 
pe persoane juridice. 

Observăm că avem aproximativ 1.800.000 de contribuabili în total, din care 
aproximativ 20% sunt persoane fizice autorizate, iar restul de aproximativ 80% sunt persoane 
juridice. Din numărul de persoane juridice se înregistrează o pondere a contribuabililor 
inactivi de aproximativ 8%. Pentru persoanele fizice autorizate nu există contribuabili inactivi. 
 

Tabelul 1  
Numărul de contribuabili înregistraţi la data de 30 septembrie, pe tipuri de contribuabili 

(persoane) 
din care: Total contribuabili 

înregistraţi Contribuabili activi Contribuabili inactivi Tipuri de 
contribuabili 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Total 1.797.490 1.795.646 1.680.920 1.691.260 116.570 104.386 
Persoane  
Fizice Autorizate 

354.870 381.760 354.870 381.760 - - 

Persoane juridice 1.442.620 1.413.886 1.326.050 1.309.500 116.570 104.386 
Sursa: date ANAF. 

Tabelul 2  
Numărul de contribuabili activi persoane juridice, înregistraţi  

la data de 30 septembrie 2010, pe categorii de plătitori conform vectorului fiscal 
 

Total contribuabili activi persoane juridice Categorii de plătitori conform vectorului fiscal 
2009 2010 

Impozit pe profit 712.161 906.973 
Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor 550.538 519.240 
Taxa pe valoarea adăugată 654.777 629.502 
Accize 3.760 3.314 
Contribuţii sociale (pensii, sănătate, şomaj) 519.952 486.993 
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 185.169 0*) 

Taxa jocuri de noroc 1.429 1.015 
Impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă 97 91 
Redevenţe miniere 1.544 1.600 
Redevenţe petroliere 51 54 

Sursa: date ANAF. 
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Observăm că cei mai mulţi contribuabili activi din cadrul persoanelor juridice sunt 
plătitori de impozit pe profit, apoi de TVA, apoi de impozite pe veniturile din salarii şi de 
contribuţii sociale. 
 

Tabelul 3  
Costul colectării 

 

Denumire indicator Trimestrul 
III 2009 

Trimestrul 
III 2010 

Indici 
trim. IIII 2010 faţă de 

trim. III 2009 (%) 
Lei cheltuiţi la un milion lei  
venituri bugetare 

11.784,7 10.614,7 90,1 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei 
venituri bugetare 

10.833,6 9.482,4 87,5 

Sursa: date ANAF. 
 

Observăm că aceste costuri de colectare sunt în scădere cu aproximativ 10% în 2010 
faţă de 2009 (trim. III), iar cheltuielile salariale ce sunt preponderente în cadrul acestor costuri 
au scăzut chiar puţin mai mult (cu aproximativ 12,5%). 

Tabelul 4  
Indicatori de performanţă 

 

Nivel realizat  
în trim. III Denumire indicatori de performanţă U.M. 

2009 2010 
Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute) % 85,17 99,81 
Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete) % 84,35 96,80 
Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului de raportare mil. lei 16.733,30 19.899,80 
Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) % 78,42 79,38 
Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane juridice) număr 4,89 4,42 
Numărul de inspecţii efectuate de un inspector (persoane fizice) număr 9,47 9,10 
Sume atrase suplimentar (nete),  pe un inspector (persoane juridice) lei 647.190 1.013.009 
Sumele atrase suplimentar (nete), pe un inspector (persoane fizice) lei 50.361 216.544 
Gradul de soluţionare în termen legal a adreselor % 99,74 99,93 
Gradul de procesare în termen a declaraţiilor fiscale % 93,72 98,06 

Sursa: date ANAF. 
 
Observăm o creştere semnificativă în 2010 faţă de 2009 a gradului de realizarea a 

programului de încasări venituri bugetare, atât în valori brute, cât şi în valori nete. În plus, în 
2010, acest indicator se apropie de 100%, ceea ce spune foarte multe despre determinarea 
organelor fiscale de a creşte eficienţa activităţilor desfăşurate. 
 Sume atrase suplimentar (nete),  pe un inspector (persoane juridice), aproape s-au 
dublat în 2010 faţă de 2009, iar sumele atrase suplimentar (nete), pe un inspector (persoane 
fizice), sunt de patru ori mai mari în 2010 faţă de 2009. 
 

Tabelul 5  
Încasări din executare silită pe bugete 

 

Valori implicate în 
Anul 2009 Trim. III 2009 Trim.III 2010 

Indici trim. III 2010 
faţă de trim. III 2009 Denumire buget 

- milioane lei - - procente - 
Buget general consolidat 14.092,7 3.362,4 3.396,6 101,0 
Buget de stat 9.322,5 2.126,8 2.166,8 101,9 
Buget asigurări sociale de stat 3.400,7 876,8 895,4 102,1 
Buget asigurări pentru şomaj 162,5 52,4 37,1 70,8 
Buget Fond naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 

1.207,0 306,4 297,3 97,0 

Sursa: date ANAF. 
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 În ceea ce priveşte sumele identificate ca evaziune fiscală şi recuperate la bugetul 
general consolidat, acestea s-au păstrat însă cam în aceeaşi dimensiune, indicele de creştere 
2010 faţă de 2009 fiind aproximativ 100. 
 

4. Un model de estimare a evaziunii fiscale în România 
 

Pe baza datelor colectate de instituţiile abilitate în controlul financiar (Ministerul 
Finanţelor Publice, ANAF, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, Curtea de 
Conturi, Direcţia Naţională Anticorupţie, Institutul Naţional de Statistică) a fost realizată o 
bază de date privind evaziunea şi economia subterană din România. Pe baza prelucrărilor 
proprii ale autorului, şi a unui model simplificat de calcul (estimări realizate pe baza 
modelelor folosite de către Institutul Naţional de Statistică şi de către Friedrich Schneider), au 
fost obţinute următoarele valori: 
 

4.1. Evaziunea fiscală identificată 
a. ponderea în PIB a evaziunii fiscale identificate 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ponderea evaziunii fiscale identificate, în P.I.B.  1,2 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 1,45 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea evaziunii fiscale identificate, în P.I.B.  1,80 1,71 1,76 1,77 2,80 2,75 2,87 2,34 

 

Sursa: prelucrări proprii. 
 

b. ponderea în veniturile fiscale ale bugetului public naţional consolidat (BGC) a 
evaziunii fiscale identificate 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ponderea evaziunii fiscale identificate în  
veniturile fiscale ale BGC  4,12 2,96 2,63 1,74 1,94 1,32 1,75 5,16 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea evaziunii fiscale identificate  
în veniturile fiscale ale BGC  6,51 6,26 6,33 6,19 9,66 9,82 10,07 8,36 

 

Sursa: prelucrări proprii. 
 

4.2. Economia subterană în România 
a. metodologia INS 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea economiei subterane  
În PIB-ul oficial  14,3 14,5 16,6 19,2 20,0 19,6 21,3 23,5 

 

Sursa: date INS. 
 

b. Metodologia DYMIMIC (profesor Frederich Schneider) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea economiei subterane  
În PIB-ul oficial  33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 30,2 

 

Sursa: datele furnizate de către Friedrich Schneider. 
 

4.3. Estimarea evaziunii fiscale neidentificate, pe baza economiei subterane: 
a. pornind de la metodologia INS: conform estimărilor proprii, evaziunea fiscală 

neidentificată este, în medie, 2/3 din totalul economiei subterane, în cazul acestei metodologii 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea evaziunii fiscale neidentificate  
în PIB-ul oficial  9,53 9,67 11,07 12,80 13,33 13,07 14,20 15,67 

Sursa: prelucrări proprii. 
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b. pornind de la metodologia DYMIMIC: conform estimărilor proprii, evaziunea 
fiscală neidentificată este, în medie, 1/2 din totalul economiei subterane, în cazul acestei 
metode mai detaliate) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea evaziunii fiscale neidentificate  
în PIB-ul oficial  16,8 16,25 16,1 15,7 15,1 14,7 14,7 15,1 

Sursa: prelucrări proprii. 
 

4.4. Total evaziune fiscală 

Total evaziune fiscală = evaziunea fiscală identificată + evaziunea fiscală neidentificată 

a. pornind de la metodologia INS: conform estimărilor proprii 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea evaziunii fiscale TOTALE  
în PIB-ul oficial  11,33 11,38 12,83 14,57 16,13 15,82 17,07 18,01 

Sursa: prelucrări proprii. 
 

b. pornind de la metodologia DYMIMIC, conform estimărilor proprii 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ponderea evaziunii fiscale TOTALE  
în PIB-ul oficial  18,60 17,96 17,86 17,47 17,90 17,45 17,57 17,44 

Sursa: prelucrări proprii. 
 

Aceste valori determinate prin metodologia DYMIMIC sunt mult mai credibile ca 
trend şi ca valori decât cele determinate prin metodologia mai simplificată a INS. Se observă 
că în ultimii doi ani cele două seturi de date se apropie. Deşi nu avem o analiză foarte precisă, 
putem spune, cu o marjă de eroare redusă, că evaziunea fiscală actuală este undeva între 
17-18% din PIB-ul oficial al României. 
 

4.5. Indicele de percepţie a evaziunii fiscale în România conform WORLD 
COMPETITIVENESS 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Indicele de percepţie a evaziunii fiscale  3,85 1,36 2,27 2,04 3,13 3,21 1,68 2,09 

 
 Precizare: acest indice se stabileşte pe o scară de la 0 la 10, unde 10 este statul cu 
evaziune fiscală percepută ca fiind practic inexistentă, iar 0 defineşte o percepţie a unui stat cu 
cea mai mare evaziune fiscală.  
 

5. Concluzii 
 

Deşi este un fenomen negativ, cu implicaţii profunde asupra societăţii şi asupra 
eficienţei economiei naţionale, evaziunea fiscală nu este gestionată transparent nici în 
România şi nici în celelalte state moderne. Datele existente nu au regularitate, nu sunt 
publicate pe sectoare de activitate şi nu sunt utilizate eficient de către autorităţile statului. Pe 
baza modelului simplificat pe care l-am estimat în acest articol, pot spune că evaziunea fiscală 
actuală în ţara noastră este undeva între 17-18% din PIB-ul oficial al României. 
  

Mulţumiri 
 
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului PN II – RU, PD 650 (program 

postdoctoral), număr contract 74/2010, finanţat de către CNCSIS – UEFISCDI. 
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Rezumat. Scopul acestui articol este de a identifica factorii de impact, atât calitativi cât 
şi cantitativi, asupra evaziunii fiscale. Această analiză are la bază o sinteză a celor mai 
relevante publicaţii în domeniu. Putem identifica mai multe tipuri de factori grupaţi în: factori 
tradiţionali, caracteristicile contribuabililor respectiv caracteristicile sistemelor fiscale din 
diferite state. 
 

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; factori de impact; politică fiscală; comportamentul 
contribuabililor. 

  
Coduri JEL: H26, H31. 
Coduri REL: 8K, 13I. 
 
 
1. Introducere 

  
Evaziunea fiscală este un fenomen complex, dinamic, cu o dimensiune mai mică sau 

mai mare în statele moderne. Evaziunea fiscală este influenţată de foarte mulţi factori, care ţin 
de natura umană, de gradul de cultură, de gradul de dezvoltare a societăţii, de caracteristicile 
legislaţiei fiscale, de caracteristicile sistemului fiscal, de transparenţa acestora, de gravitatea şi 
mărimea pedepselor existente pentru astfel de fapte de evaziune.  

Există o bogată literatură în aceasta privinţă, iar în continuare am încercat să 
prezentăm pe scurt cele mai importante abordări şi cei mai importanţi astfel de factori 
determinanţi. 

 
2. Definirea evaziunii fiscale 

 
Există o mulţime de definiţii a evaziunii fiscale: 
- nerespectarea deliberată a plăţii impozitelor (cel mai adesea prin intocmirea de 

documente contabile false) (vezi wordnetweb.princeton.edu / perl / webwn); 
- evitarea fiscală este utilizarea juridică a regimului fiscal în avantajul propriu, pentru a 

reduce valoarea impozitului datorat, utilizând prevederile legislative. Prin contrast, evaziunea 
fiscală este termenul general pentru eforturile de a nu plăti impozitele prin mijloace ilegale 
(vezi en.wikipedia.org/wiki/Tax_Evasion); 

- evitarea ilegală de plata impozitelor, în special prin a face o declaraţie falsă de venit 
(vezi en.wiktionary.org/wiki /tax_evasion); 

- plata ilegală a unei sume mai mici decât permite legea, referitor la o obligaţie fiscală, 
sau comiterea de fraudă în declaraţia de depunere (vezi public.findlaw.com/biblioteca/pa-
fiscal-contabile-law.html); 

- evaziunea fiscală se referă la activităţi ilegale întreprinse de către contribuabili pentru 
a scăpa de plata impozitelor (vezi www.fairtax.org/site/PageServer); 
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- un act interzis sau ilegal, ori o omisiune întreprinse astfel încât să reducă răspunderea 
şi obligaţia fiscală a unui contribuabil (vezi Extinderea legală a Definirii Evaziunii fiscale 
www.wwlia.org/LegalDictionary.aspx); 

- spre deosebire de evitarea fiscală, evaziunea fiscală este ascunderea ilegală a venit de 
la autorităţile fiscale. Trusturile s-au dovedit un instrument util pentru a realiza evaziunea 
fiscală, deoarece ele tind să păstreze anonimatul asupra acţionarilor şi a activelor acestora, 
chiar şi după desfiinţare (www.absoluteastronomy.com/subiectele/Trust_law); 

- evitarea ilegală a plăţii impozitelor, prin refuzul depunerii sau prezentării unui raport 
sau prin întocmirea de rapoarte inexacte. Guvernul impune sancţiuni stricte şi grave pentru 
evaziune fiscală. Evitarea fiscală este diferită de evaziune fiscală, şi presupune utilizarea de 
metode legale pentru a minimiza o sarcină/obligaţie fiscală (încercarea de a minimiza legal) 
(http://www.investorwords.com/4895/tax_evasion.html# ixzz12eF8QhAc); 

- tentative ilegale de evita legislaţia fiscală prin metode şi tehnici frauduloase de a 
eluda, cum ar fi neplata deliberată a impozitelor datorate sau falsificarea intenţionată a 
declaraţiei de venituri impozabile sau. Evaziunea fiscală este o infracţiune (pasibilă de 
sancţiuni civile şi penale), dar evitarea fiscală nu este (vezi 
http://www.businessdictionary.com/definition/tax-evasion.html#ixzz12eFWdicE); 

- o practică ilegală în cazul în care o persoană, organizaţie sau corporaţie evită în mod 
intenţionat să plătească obligaţia sa fiscală reală. Aceste acte sunt, în general, supuse unor 
penalităţi substanţiale şi unor pedepse penale (http://www.investopedia.com/terms/t/ 
taxevasion.asp). 

Cea mai comună formă de evaziune fiscală este cea care pretinde deduceri şi/sau 
scutiri de taxe mai mari decât se justifică sau prin raportarea de venituri mai mici.  

Distincţia dintre evaziune fiscală şi evitarea fiscală este uneori ambiguă şi depinde 
foarte mult de aspectul juridic, dar frontierele juridice nu sunt întotdeauna clare. 

Distincţia conceptuală între evitarea fiscală şi evaziunea fiscală se referă practic la 
legalitatea acţiunilor contribuabilului. Evaziunea fiscală este o încălcare a legii: când 
contribuabilul se abţine de la raportarea unor venituri, obţinute din muncă sau din capital, care 
sunt, conform legii, impozabile, el se angajează într-o activitate ilegală, care îl face susceptibil 
la o acţiune administrativă sau juridică din partea autorităţilor. 

Evitarea fiscală este în cadrul juridic al legislaţiei fiscale se realizează pornind de la 
cadrul legislativ în vigoare. Ea constă în exploatarea lacune existente în legislaţia fiscală, în 
scopul de a reduce obligaţia fiscală a contribuabilului. 

Am prezentat în continuare o schemă de clasificare a celor două concepte: 
 
  Intenţionat 
 Prin Comitere  
  Neintenţionat 
Evaziune    (1)   
fiscală  Intenţionat 
 prin Omisiune  
  Neintenţionat 
   
 Evitare prin prevederile legislative special adoptate de către guvern  
Evitare  (2)    
fiscală Evitare pe baza lacunelor legislative  
Source: Cullis, Jones (2009). 
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Cât de mare este/ar trebui să fie activitatea de combatere şi limitare  
a evaziunii fiscale?  
Există un optim al nivelului activităţilor antievaziune? O activitate de combatere a 

evaziunii fiscale implică beneficii (resurse suplimentare colectate, dar pot fi considerate, de 
asemenea, alte aspecte nonfinanciare) şi, de asemenea, costuri (cost suplimentar al inspecţiilor 
fiscale). Din punct de vedere al analizai cost-beneficiu, nivelul optim de activitate 
antievaziune este cel care asigură egalitatea dintre costul marginal şi beneficiul marginal. 

A măsura toate costurile activităţilor de evaziune este cu adevărat o provocare: 
conform clasificării lui Pyle (1989), efectele negative sunt următoarele: 

- din partea cererii, pierdere de venituri datorată evaziunii fiscale implică o reducere a 
cheltuielilor publice, o scădere a ocupării forţei de muncă şi a investiţiilor; cei care 
evazionează contracarează individual aceste reduceri prin sumele de bani sustrase din 
evaziune; 

- din partea ofertei, impozitul poate fi văzut ca o demotivare a lucra;  
- efectul asupra nivelului generale al PIB-ului este deci ambiguu; 
- efectul asupra echităţii fiscale este clar unul negativ: evaziunea fiscală generează 

incorectitudine, inechitate şi în general degradează valorile morale ale societăţii; 
- evaziunea fiscală creează o povară fiscală suplimentară tot pentru cei buni platnici, 

pentru contribuabilii corecţi (Yitzhaki, 1987, Braşoveanu, 2009); 
 - în cazul în care evaziunea fiscală este în creştere, acest lucru conduce la un nivel şi 
mai ridicat al evaziunii, prin slăbirea moralităţii fiscale, astfel încât eficienţa sectorului public 
scade şi mai mult, inclusiv prin atitudini de tip free-rider (vezi şi curba Laffer în sensul acestei 
analize); 

- alocare greşită a resurselor: deciziile de investiţii se bazează pe productivitatea 
marginală a capitalului şi a muncii şi astfel resursele utilizate în cadrul economiei informale ar 
putea fi mai eficient utilizate decât în economia formală şi vor migra în această direcţie, 
dinspre formal către informal, ceea ce va agrava şi mai mult stare negativă de lucruri 
existentă; 

- distorsionarea informaţiilor: politicile macroeconomice se bazează pe statistici 
oficiale; o politică anticiclică aplicată pentru extinderea economiei, pentru realizarea de 
creştere economică sau pentru redistribuirea veniturilor în societate ar putea să nu atingă 
efectele scontate sau chiar să genereze efecte inverse, din cauza existenţei unei evaziuni 
fiscale ridicate, incorect estimată.  

Das-Gupta, Gang (1998) propun să se utilizeze tehnica descompunerii, în scopul de a 
explica diferenţa dintre veniturile reale şi potenţiale de venituri publice fiscale pe componente: 
schimbări ale cotei de impozitare, ale structurii bazei de impozitare, ale deducerilor fiscale 
practicate şi a evaziunii fiscale. 

 

Pierderea de venituri = Efectul cotei de impozitare + Efectul modificărilor legislative + 
+ Efectul evaziunii fiscale 

 

Evaziunea fiscală are implicaţii negative, mai ales asupra veniturilor fiscale şi asupra 
excesului de povară fiscală. Răspunsul guvernului cu privire la reducerea veniturilor, reducere 
generată de fenomenul evaziunii fiscale, se referă la creşterea veniturilor din alte surse, 
reducerea ofertei de servicii publice şi/sau creşterea datoriei publice. Toate acestea conduc la 
un nou exces de sarcini fiscale, deci avem de-a face cu un cerc vicios generat de acest 
fenomen negativ, nedorit. 
 

3. Evaziunea fiscală: factori de impact 
 

a) factorii tradiţionali de impact: cota de impozitare, probabilitatea de a fi auditat, 
controlat, mărimea amenzii în cazul în care contribuabilul realizează o faptă de evaziune 
fiscală. 
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Model  
Putem lua în considerare următoarele scenarii pentru un individ de risc-neutru, care 

obţine venituri Y, în cazul în care τ este rata de impozitare: 
(A) să declare şi să plătească impozitul, astfel încât venitul disponibil este  
Y×(1-τ) = Y – τ×Y 
(B1) de a face evaziune fiscală şi cu probabilitatea p este prins şi să plătească o 

amendă F, astfel încât venitul disponibil este (Y-F). 
(B2) de a face evaziune fiscală şi cu probabilitatea (1-p) nu este prins, astfel încât 

venitul disponibil în acest caz este Y. 
Valoarea estimată a venitului disponibil în cazul (B) este  
p×(Y-F) + (1-p)×Y = Y – p×F 
Decizia de a declara sau nu veniturile Y este o consecinţă a comparaţiei între rezultatul 

anumitor şi rezultatul aşteptat - individul face evaziune fiscală în cazul în care: 
Y (1-τ) ≤ P (Y-F) + (1-p) Y 
Y – τ×Y ≤ Y – p×F 
p×F ≤ τ×Y 
Dacă luăm în considerare un individ cu aversiune la risc, rezultatul este dependent de 

funcţia de utilitate – cazul evaziunii are o utilitate mai mică pentru că trebuie să compenseze 
riscul contribuabilului de a fi prins. 

Dacă avem în vedere că doar o parte din venituri este supusă la evaziune, individul ar 
putea decide valoarea veniturilor declarate D având următoarele scenarii: 

(A) să declare şi să plătească impozitul pentru totalitatea veniturilor (Y = D), astfel 
încât venitul disponibil este Y (1-τ) 

(B1) de a face evaziune fiscală, declarând o parte mai mică din venituri (D <Y), şi cu 
probabilitatea p este prins şi trebuie să plătească o amendă F pentru venituri nedeclarate, astfel 
încât venitul disponibil este 

Y – τ × D – F×(Y-D) 
(B2) de a face evaziune fiscală, declarând o parte mai mică din venituri (D <Y), şi cu 

probabilitatea (1-p) nu este prins, astfel încât venitul disponibil este Y-τD. 
Valoarea D se obţine prin tha maximizarea valorii aşteptate de utilitate 

 

Max E(U)=(1-p)U(Y-τ × D)+p × U(Y-τ × D-F(Y-D)) 
dE(U)/dD=-τ (1-p)U’(Y-τ × D)-(τ-F)p × U’(Y-τ × D-F(Y-D)) 

 

Teoria dă rezultate intuitiv în ceea ce priveşte modificările de variabile: 
– o creştere a cotei de impozitare – declară venituri mai mici, dar rezultatul global 

depinde de: efectele de substituţie şi de venit – creşterea cotei de impozitare reduce venitul 
net, dar, de asemenea, creşterea aversiunii la risc, în concluzie evaziunea fiscală este în 
scădere sau în creştere; 

– o creştere a amenzii – evaziunea fiscală este în scădere, având în vedere efectele 
asupra veniturilor şi de substituţie; 

– o creştere a probabilităţii de detecţie - evaziunea fiscală este în scădere, având în 
vedere efectele asupra veniturilor şi de substituţie. 

Chestionare 
Lewis (1979) a concluzionat că respondenţii cred că o reducere a cotelor de impozitare 

va avea un efect scăzut asupra evaziunii fiscale. Dean, Keenah, Kerney (1980), Mason, Calvin 
(1984) au arătat că cel mai important motiv al evaziunii fiscale îl reprezintă un nivel ridicat al 
fiscalităţii.  

Studii econometrice 
Clotfelter (1983) a arătat că o rată ridicată a impozitări tinde să stimuleze evaziunea 

fiscală. Conform Torgler, Schneider (2007) afirmă: o povară fiscală scăzută are ca efect o 
evaziune fiscală redusă; paradoxal, o probabilitatea mare de detectare a evaziunii generează o 
dimensiune ridicată a economiei subterane. 
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Spicer, Lundstedt (1976): înclinarea spre evaziune este corelată pozitiv cu inechitatea 
fiscală, cu numărul cunoscut al celor care fac evaziune, cu experienţa în audit şi control 
financiar a contribuabilului, cu veniturile din salarii şi asimilate şi corelată negativ cu 
probabilitatea detectării, vârsta, nivelul general al veniturilor. 

Studii experimentale 
Friedland, Maital, Rutenberg (1978) susţin că: relaţia directă dintre creşterea ratei de 

impozitare şi creşterea probabilităţii de a face evaziune fiscală. Studiile experimentale bazate 
pe teoria jocurilor arată că evaziunea fiscală creşte odată cu cotele de impozitare şi evaziunea 
se reduce când amenzile cresc, iar probabilitatea de a fi descoperit se reduce. 

b) Caracteristicile contribuabililor (situaţia economică, vârsta, sexul, educaţia, 
moralitatea, influenţe psihologice) 

Hanousek, Palda (2002) au utilizat un model logit pentru a explica probabilitea evaziunii 
fiscale: 

 

 
 

Următoarele variabile sunt considerate semnificative în acest model logit: 
- situaţia economică a contribuabililor (în cazul în care situaţia economică a 

contribuabililor este degradată faţă de perioadele anterioare, probabilitatea de a se muta de la 
„niciodată evazionist” la „uneori evazionist” este mai mare); 

- este mai probabil ca bărbaţii să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale decât 
femeile; 

- oamenii care cumpără bunuri sau servicii de la sectorul subteran au mult mai multe 
şanse să treacă de la „niciodată” la „uneori”. 

Torgler (2007) a găsit o corelaţie semnificativă între morala fiscală şi evaziune fiscală, 
de asemenea, a concluzionat că învăţământul superior are un efect pozitiv asupra evaziunii 
fiscale (contribuabilii educaţi ar trebui să ştie mai multe despre legislaţia fiscală şi 
posibilităţile de evaziune fiscală). 

Studiile empirice au ajuns la concluzia că persoanele în vârstă realizează evaziune 
fiscală semnificativ mai mică decât persoanele mai tinere.  

Tittle (1980) susţine că persoanele în vârstă sunt mult mai sensibile la ameninţările de 
sancţiuni şi de-a lungul anilor au dobândit o mai mare miză socială, ca bunuri materiale şi 
statut; aceste persoane sunt mult mai responsabile faţă de alţii, astfel încât costurile potenţiale 
ale sancţiunilor cresc. 

Torgler (2007), Clotfelter (1983), Feinstein (1991) au ajuns la concluzia că oamenii 
căsătoriţi realizează evaziune fiscală semnificativ mai des decât cei necăsătoriţi. 

Barth, Cappelen, Ognedal (2006) susţin că persoanele cu salarii mici sau cu program 
lung de muncă, persoane care sunt tratate nedrept de majoritatea sistemelor de impozitare, au 
o probabilitate mai mare de a justifica evaziunea fiscală realizată. Aceste rezultate sunt în 
concordanţă cu modelele în care indivizii fac un compromis între câştigurile economice şi 
consideraţiile privind echitatea fiscală, atunci când iau decizii cu privire la evaziunea fiscală. 

Evaziune ocazională 

Forţă de muncă 
nouă 

Non-evazionişti

Evaziune frecventă 

Evaziune 
fiscală 

niciodată 

des 

uneori 

des uneori niciodată 
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Allingham şi Sandmo (1972) au considerat în analiză stigmatul social care poate fi 
ataşat în situţia în care contribuabilul este condamnat pentru evaziune fiscală şi au arătat că 
acest element duce la o restrângere semnificativă a evaziunii fiscale. O altă alternativă este 
educaţia fiscală, care generează conştiinţa că evaziunea fiscală este un lucru rău. 

Spicer (1986) arată cum costul psihic sau stigmatizarea ar putea fi incluse în funcţia de 
utilitate, deoarece decizia de a se sustrage este influenţată de percepţia justiţiei sistemului 
fiscal. Acest cost este determinat de sentimente de disconfort, care sunt dependente de 
numărul de acte de evaziune fiscală. 

Maximizarea utilităţii presupune calcularea probabilităţii de detectare şi a amenzii ca o 
pedeapsă. Dar alţi factori ar putea fi mai relevanţi – normele sociale şi morale, percepţiile 
privind justiţia, credinţele particulare, atitudini diferite care pot conduce la o decizie care nu 
este în interesul propriu. 

Creşterea gradului de moralitate fiscală (motivaţia intrinsecă a plăţii impozitelor) este 
măsurat prin World Values Survey din răspunsuri codificate – „aţi înşela statul dacă aţi avea 
şansa?”  

c) caracteristicile sistemului fiscal (birocraţie, complexitatea sistemului fiscal) 
Deoarece sistemele de impozitare au devenit tot mai complexe de-a lungul timpului în 

multe ţări din întreaga lume, complexitatea a devenit un important factor determinant al 
evaziunii fiscale. Mai multe studii (Clotfelter, 1983, Long, Swingen, 1988, Collins, 1992, 
Milliron, Toy, 1988, Vogel, 1974) au demonstrat o puternică relaţie pozitivă dintre  
complexitatea sistemelor fiscale şi mărimea evaziunii fiscale. 

Un factor foarte important este reprezentat de calitatea guvernării şi a instuţiilor 
publice (Torgler, Schneider 2007). Pentru măsurarea acestei calităţi sunt utilizaţi următorii 
indicatori: ratingul riscului de ţară, indici ai birocraţiei, corupţiei, stabilităţii guvernamentale, 
respectării regulilor democraţiei, a legislaţiei, indici ai conflictelor interne. 

Rata marginală de impozitare este un alt factor determinant important pentru evaziune 
fiscală, dar rezultatele empirice nu sunt clare. La Clotfelter (1983) şi Mason şi Calvin (1984) 
găsim o corelaţie pozitivă între ratele marginale de impozitare şi evaziune fiscală, în timp ce 
Feinstein (1991) şi Christian şi Gupta (1993) arată o corelaţie negativă între aceşti indicatori.  

Importanţa „percepţiei” contribuabililor faţă de noţiunea de echitate fiscală ar trebui să 
fie luată de asemenea în considerare. Richardson, Sawyer (2001), Spicer (1974) constată un 
număr semnificativ de contribuabili care asociază evaziunea fiscală cu lipsa echităţii fiscale în 
societate. Song şi Yarbrough (1978), de asemenea, detectează o asociere semnificativă 
negativă între aceste variabile, 75% dintre subiecţii contribuabili analizaţi declarând că 
noţiunea de stabilire corectă a „capacităţii de a plăti” este cea mai importantă pentru evaziunea 
fiscală. Hite şi Roberts (1992) au constatat că corectitudinea este asociată în mod semnificativ 
cu percepţiile unui sistem de impozitare îmbunătăţit, şi că corectitudinea şi evaziunea fiscală 
sunt negativ corelate. 

Spicer şi Lundstedt's (1976) au realizat un sondaj în rândul contribuabililor americani 
şi au constatat că experienţa contribuabililor „direct cu autoritatea fiscală” este pozitiv 
asociată cu rezistenţă sporită la fiscalitate şi cu creşterea evaziunii fiscale admise. 
Wallschutzky (1984), Klepper şi Nagin (1989a, 1989b) şi Brooks şi Doob (1990), de 
asemenea, sprijină această perspectivă. În schimb, reducerea nivelului de contact între 
funcţionarii publici fiscali şi contribuabili scade posibilitatea de rezistenţă fiscală pe scară 
largă şi a evaziunii fiscale (Tanzi, 2000, Sarker, 2003, Torgler, Murphy, 2004). 

 
4. Concluzii 

 
Sintetizând abordările teoretice în domeniul factorilor ce influenţează evaziunea fiscală 

putem concluziona că acest fenomen complex şi peren, ce ţine de natura umană, este puternic 
influenţat de o multitudine de factori, enumeraţi şi prezentaţi pe larg în cuprinsul articolului. 
Din păcate, deşi există numeroase studii în acest domeniu, concluziile acestora nu sunt 
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utilizate în lupta concretă pentru diminuarea acestui fenomen în ţara noastră. Multe dintre 
aspectele menţionate ar trebui luate în considerare de către autorităţi, atât în momentul 
conceperii actelor normative, cât şi în activitatea operativă de combatere a evaziunii fiscale. 
 

Mulţumiri 
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Rezumat. Lucrarea încearcă să surprindă, într-un context în care progresivitatea 
impozitării este cerută de tot mai multe grupuri de interese, dacă există o legătură între 
sistemul de impozitare (cu cotă progresivă sau cotă proporţională) şi evaziunea fiscală. 
Analiza se face în sensul încercării de a găsi o corelaţie descriptivă între creşterea veniturilor 
fiscale în perioada de impozitare cu cotă proporţională şi diminuarea evaziunii fiscale, însă 
rezultatele nu confirmă o relaţie.  
 

Cuvinte-cheie: echitate; politică fiscală; cote progresive; administrare fiscală; 
evaziune fiscală. 
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Coduri REL: 8K, 13Z. 
 
 
1. Introducere 

 
Evaziunea fiscală este un fenomen care afectează fiecare stat şi care, deşi studiat 

intens, pare în permanenţă insuficient studiat datorită dificultăţii de a da un răspuns la 
întrebarea: Care este cea mai eficientă metodă de combatere a evaziunii fiscale?  

Probabil că primul pas în stabilirea metodei de combatere a evaziunii fiscale ar trebui 
să fie identificarea mărimii acesteia şi a principalilor factori de influenţă. În ceea ce priveşte 
mărimea evaziunii fiscale, Comisia Europeană aprecia într-o comunicare din anul 2006 (COM 
(2006) 254, p. 2)  că, deşi sunt foarte puţine metode de a estima evaziunea fiscală, în general 
se apreciază că aceasta este în jur de 2-2,5% din PIB, în timp ce nivelul veniturilor fiscale se 
situează undeva la 39,9% din PIB. Conform datelor administraţiei fiscale din SUA 
(Damjanovic, Ulph, 2010, p. 594) aproximativ 17% din impozitele datorate nu se plătesc.  

În ceea ce priveşte România, se poate menţiona faptul că în Raportul de activitate a 
ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) pe semestrul I 2010 se precizează că 
valoarea prejudiciilor estimate din evaziunea fiscală identificată de ANAF este de 3.362,5 mil. 
lei, în timp ce veniturile colectate de ANAF la bugetul general consolidat s-au ridicat în 
aceeaşi perioadă la 65.300,0 milioane lei. Ca urmare putem aprecia nivelul evaziunii fiscale 
identificate la aproximativ la 5,1% din veniturile fiscale.  De asemenea, având în vedere că 
PIB pentru primele 6 luni ale anului 2010 a fost de 211.414,8 milioane lei(1) putem face o 
estimare aproximativă a fenomenului de evaziune fiscală identificată în primul semestru al 
anului 2010 în România de aproximativ  1,59% din PIB.  

Dacă mărimea evaziunii fiscale este o valoare controversată, nu mai puţin 
controversată este şi discuţia privind factorii de influenţă. Unii autori consideră că factorii 
determinanţi sunt legaţi de moralitate. Astfel,  Dell Anno (2009) consideră că evaziunea 
fiscală este determinată de moralitatea fiscală, care este şi ea determinată de atitudinea 
intrinsecă a contribuabilului faţă de onestitate şi norme sociale. Cummings, G.R., Martinez-
Vazquez, J. et al., (2009), afirmă că normele sociale sunt determinate de regimul fiscal şi de 
capacitatea guvernanţilor de a răspunde la dorinţele contribuabililor.  

Pornind de la acest ultim rezultat, precum şi de la discuţiile tot mai frecvente(2) din 
anul 2010 privind dorinţa reintroducerii cotelor progresive de impozitare la impozitul pe venit 
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în România(3), studiul de faţă îşi propune să analizeze dacă alegerea privind o cotă progresivă 
sau o cotă proporţională de impozitare ar putea influenţa  nivelul evaziunii fiscale.  
 

2. Echitate fiscală versus evaziune fiscală 
 

Unul dintre principiile fundamentale ale impozitării este cel al echităţii(4). Echitatea 
fiscală are două forme (Moşteanu et al., 2004, p. 168): 

- Echitatea fiscală orizontală: tratament fiscal egal pentru contribuabili cu situaţii 
similare; 

- Echitatea fiscală verticală: sarcina fiscală să fie stabilită în funcţie de puterea 
contributivă a fiecăruia. 
În România acest principiu este implementat prin Codul fiscal astfel: „impunerea 

diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora.”(5). Astfel, Codul fiscal implementează 
numai princpiul echităţii fiscale verticale. Expresia acestui principiu este considerată a fi 
impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice. De exemplu Birle (2009, pp. 25) 
afirmă că pentru realizarea echităţii fiscale este necesară „utilizarea cotelor de impozitare 
progresivă şi multiplu progresivă, pe tranşe de venituri, a căror număr să fie cât mai mare (noi 
am afirmat că minimum zece ar fi necesare pentru a asigura o progresivitate lentă a 
impozitului”. 

Deci, deşi atât literatura economică, precum şi legislaţia din domeniu afirmă cu tărie că 
realizarea echităţii se face prin asigurarea unei impozitări progresive a veniturilor persoanelor 
fizice, începând din anul 2005 în România s-a renunţat la impozitarea progresivă şi s-a adoptat 
un sistem de impunere cu o singură cotă proporţională. Care au fost argumentele care au 
determinat introducerea unei cote proporţionale? Conform Cataramă, Pădurean (2006, p. 84) 
potenţialele avantaje ale eliminării sistemului de impunere progresivă erau: 

- “Eliminarea dificultăţii şi a procedurii consumatoare de timp de globalizare a 
veniturilor. Eliminarea globalizării venitului ar putea simplifica procedurile de 
calculare, colectare şi urmărire a impozitelor; 

- Scăderea poverii fiscale asupra persoanelor cu venituri mici şi medii; 
- Creşterea veniturilor fiscale. Se prevede că această relaxare fiscală va determina 

reducerea evaziunii fiscale, ceea ce va determina o creştere a bazei impozabile; 
- Stimularea investiţiilor. Prin atragerea de noi investiţii se vor crea noi locuri de 

muncă, ceea ce va conduce la o nouă creştere a bazei impozabile; 
- Creştere economică rapidă.” 

Astfel, un argument al renunţării la sistemul progresiv de impunere a veniturilor 
persoanelor fizice a fost combaterea evaziunii fiscale. Aceasta ar însemna că sistemul 
progresiv de impunere este un factor favorizant al evaziunii fiscale, chiar dacă este mai 
echitabil. Mai mult, aceasta ar însemna faptul că cele două sisteme de cote de impunere s-ar 
caracteriza astfel: 

a) Sistemul de cote progresive: echitabil, dar favorizant al evaziunii fiscale; 
b) Sistemul unei cote proporţionale: inechitabil, dar cu efect de diminuare a evaziunii 

fiscale.   
În continuare ne întrebăm dacă aceste afirmaţii au susţinere şi în practică şi dacă da 

cum se poate decide care este răul cel mai mic: inechitatea sau evaziunea fiscală? 
 

3. Evaziunea fiscală în diverse sisteme de impunere 
 

Analizarea cantitativă a fenomenului de evaziune fiscal este dificil de realizat din lipsa 
datelor. Principala instituţie care are competenţa de a combate evaziunea fiscal, ANAF, nu 
publică informaţii foarte clare privind dimensiunea fenomenului evazionist şi, din păcate, nici 
în aceeaşi structură de la an la an, ceea ce face foarte dificilă interpretarea acestora. Totuşi, 
vom încerca în continuare să realizăm o imagine a acestui fenomen la nivelul persoanelor 
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fizice pe perioada 2003-2009 pentru a putea analiza dacă afirmaţiile conform cărora un sistem 
de impunere cu cotă proporţională generează mai puţină evaziune decât unul cu cote 
progresive se susţine empiric. Vom încerca să surprindem amploarea fenomenului de evaziune 
fiscală prin doi indicatori:  

- Încasările din impozitul pe venitul pe persoană ocupată (IVP); 
- Indicatorul de percepţie a evaziunii fiscale (IPEF).  
În tabelul 1 am prezentat primul indicator şi modul său de calcul pe perioada analizată. 

 
Tabelul 1 

Evoluţia încasărilor din impozitul pe venitul pe persoană ocupată, câştigul salarial 
mediu brut şi indicele de percepţie a evaziunii fiscale 

 

Indicator 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Încăsări din impozitul pe  salarii şi venit 
(mil. lei) 5.354,1 7.012,6 6.745,0 9.763,8 14.374,9 18.365,17 18.551,4 

Populaţia ocupată* (mii persoane) 9223 9158 9147 9313 9174 9369 9243 
IVP (lei/persoană) 580,5  765,7 737,4 1048,4 1566,9 1960,2 2007,1 
Rata de creştere a IVP (% faţă de anul 
anterior) 

- 31,9 -28,3 42,2 49,5 25,1 2,3 

Câştigul salarial lunar  mediu nominal (lei - 
decembrie)  807 973 1121 1481 1730 2023 2023 

Rata de creşte re a câştigului salarial 
mediu nominal (% faţă de anul anterior) 

- 20,5 15,2 32,1 16,8 16,9 0 

Indicatorul de percepţie a evaziunii fiscale 
(IPEF)** 

3,85 1,36 2,27 2,04 3,13 3,21 1,68 

Rata de creştere a IPEF (% faţă de anul 
anterior) 

- -64,7 66,9 -0,10 53,43 2,56 -0,47 

Sursa: Buletinul MFP, Rapoarte execuţie bugetară 2003-2009 disponibile pe site www.mfinante.ro;  
www.insse.ro Participarea populaţiei la forţa de muncă; IMD World Competitiveness Online 1995-2010. 
Notă:  
* Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică 
producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii 
unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.  
** Indicatorul de percepţie a evaziunii fiscale este calculat pe baza unor chestionare trimise managementului 
companiilor mari şi se interpretează astfel: 0 – evaziune foarte mare; 10 – evaziune foarte mică.   
 

Pe baza datelor din tabelul de mai sus putem grupa anii astfel: 
– ani în care creşterea impozitului pe venit nominal a fost mai mare decât creşterea 

câştigului salarial mediu brut nominal, astfel: 2004, 2006, 2007, 2008, 2009; 
– ani în care creşterea impozitului pe venit nominal a fost mai mică decât creşterea 

câştigului salarial mediu brut nominal, astfel: 2005. 
Practic aceasta înseamnă că aproape în întreaga perioadă de folosire a unei cote 

proporţionale, dar şi în perioada de impozitare progresivă creşterea veniturilor fiscale pe 
persoană a fost mai mare decât creşterea salariilor pe persoană. O astfel de situaţie este dificil 
de explicat în condiţiile unei cote unice de impozitare, întrucât simpla analiză matematică 
ne-ar face să ne gândim că rata de creştere a impozitului pe persoană ar trebui să fie egală cu 
rata de creştere a venitului din moment ce cota de impozitare a fost proporţională. Totuşi 
explicaţia poate fi regăsită în faptul că la calculul impozitului nominal nu s-a avut în vedere 
numai impozitul pe veniturile din salarii şi persoanele salariate, ci întreg impozitul pe venit şi 
persoanele ocupate. Astfel, este posibil ca acest lucru să semnifice faptul că au crescut 
semnificativ încasările din alte impozite decât impozitul pe veniturile din salarii şi în special 
cele din impozitul pe veniturile din activităţi independente.  

Anul 2005 reflectă o situaţie normală întrucât cuantifică impactul trecerii la cota 
proporţională. Astfel, deşi câştigul salarial creşte cu 15,2%, impozitul nominal scade cu 
28,3%.  
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Putem spune că ipoteza de la care s-a pornit când s-a renunţat la impozitarea 
progresivă, respectiv că vor creşte veniturile fiscale, dar oare aceasta s-a datorat diminuării 
evaziunii fiscale? Dacă acest lucru s-ar fi datorat diminuării evaziunii fiscale ar fi trebuit ca în 
anii cu cotă proporţională să fi fost o îmbunătăţire evidenţă a gradului de evaziune fiscală. 
Anul 2005, cel în care s-a renunţat la sistemul progresiv şi s-a introdus cota proporţională, 
respectă acest raţionament. În anii următori însă nu putem spune că există o tendinţă de 
îmbunătăţire a indicatorului, evoluţia fiind fluctuantă. Ce este de remarcat este faptul că în 
întreaga perioadă de impozitare cu cotă unică evaziunea fiscală a fost mai pronunţată decât în 
ultimul an de impozitare progresivă, 2004.  
 

4. Concluzii 
 

Ipoteza de la care am pornit în analiză a fost aceea de a demonstra că progresivitatea 
impozitării, deşi echitabilă, generează un grad mai ridicat de evaziune fiscală decât în situaţia 
de impozitare cu cotă unică. Practic încercam să demonstrez că alegerea între un sistem cu 
cotă proporţională şi unul cu cote progresive înseamnă alegerea între două stări de fapt: (i) 
evaziune fiscală scăzută, dar inechitate fiscală sau (ii) evaziune fiscală mai ridicată, dar 
echitate fiscală.  

Rezultatele nu confirmă ipoteza că ar fi o relaţie între gradul de evaziune fiscală şi 
sistemul de impozitare, deşi sistemul de impozitare cu cotă unică a generat o creştere a 
veniturilor fiscale. Totuşi aceste rezultate trebuie interpretate cu prudenţă din două motive: 
evaziunea fiscală este cuantificată printr-un indicator de percepţie a acesteia, ceea ce poate nu 
este relevant pentru situaţia reală, iar perioada de analiză foarte scurtă poate genera erori. Din 
păcate a fost imposibil de a avea o perioadă de analiză mai mare care să permită un studiu 
econometric, însă se are în vedere acest lucru pentru un studiu viitor.   
 
Note 
(1) Conform Buletinului Statistic Fiscal nr. 3/2010 publicat de ANAF pe site-ul http://anaf.mfinante.ro, 
p. 3. 
(2) Afirmaţii cu privire la dorinţa de reintroducere a sistemului de impozitare progresivă au fost făcute 
şi de reprezentanţii sindicatelor (a se vedea articolul „Sindicatele vor impozitare progresivă pe toate 
salariile, inclusiv de la privat”, publicat de ziarul Adevărul în 11 mai 2010), de reprezentanţi ai unor 
partide politice (a se vedea articolul „PSD vrea să introducă impozitarea progresivă după alegerile 
anticipate”, publicat de ziarul Gândul în data de 26 Septembrie 2010) şi chiar de unii reprezentanţi ai 
guvernului (a se vedea articolul „Vlădescu anunţă sfârşitul cotei unice, scăderea TVA şi impozit 
progresiv, inclusiv pe toate pensiile”, publicat pe mediafax.ro pe data de 13 iulie 2010). 
(3) România a renunţat în anul 2005 la impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice şi a trecut 
la impozitarea acestora cu o cotă proporţională unică de 16%. 
(4) Echitatea este un principiu aplicabil numai persoanelor fizice 
(5) Conform art. 3 lit. c. Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
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Rezumat. Scopul studiului este acela de a evidenţia importanţa politicilor fiscale şi 
bugetare în economie pornind de la întrebarea legitimă privind identificarea celor mai 
adecvate instrumente pentru a face faţă încetinirii creşterii economice într-un mediu fiscal 
fragil. Pornind de la aceasta, sunt analizate alegerile între diferite instrumente de intervenţie 
în economie pentru a îmbunătăţi situaţia economică în condiţiile unor factori perturbatori 
indicaţi în acest studiu.  
 

Cuvinte-cheie: politică fiscală; politică bugetară; economie.  
 
Coduri JEL: E62, E63, H50. 
Coduri REL: 8K, 8M, 13C. 
  
 
1. Introducere  
 
În noul context economic, când ţările se confruntă cu un important declin economic 

într-un mediu fiscal fragil, este necesar să formulăm următoarea întrebare: „Care sunt cele mai 
adecvate politici?”. Aceasta este o întrebare legitimă având în vedere condiţiile actuale care 
sunt rezultatul politicilor promovate în trecut atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 
Realizând o retrospectivă trebuie menţionat faptul că ţările utilizează politici fiscale, bugetare 
şi monetare pentru a îndeplini obiectivele macroeconomice fără a neglija obiectivele pur 
economice pe termen mediu şi lung. 

Considerând amploarea şi efectele cumulate ale crizei economice din vara anului 2007 
(Comisia Europeană, 2009a) se poate afirma că politicile aplicate au eşuat în procesul de 
asigurare a creşterii economice şi a stabilizării macroeconomice. Ca urmare, este necesar un 
nou cadru pentru politici construit pe baza unui aşa-numit proces de „învăţare din greşelile 
trecutului pentru a nu le repeta în continuare”. 

Scopul studiului este  acela de a evidenţia importanţa politicilor fiscal şi bugetare în 
economie. Secţiunea 2 prezintă alegerile între diferite instrumente de intervenţie în economie 
pentru a îmbunătăţi situaţia economică a fiecărei ţări. Următoarea secţiune este dedicată 
indicări unor aspecte care afectează intervenţiile guvernamentale în economie. Pe baza acestor 
analize sunt formulate concluziile ce se regăsesc în secţiunea 4. 

 

2. Alegerea instrumentelor de intervenţie în economie   
 
Nu există un consens între autori privind importanţa politicilor fiscale şi bugetare. Însă, 

în prezent, creşterea numărului de studii este capabil să evidenţieze importanţa acestor politici 
la nivel economic. 

Este bine cunoscut faptul că autorităţile îşi definesc obiectivele în fiecare perioadă 
luând în considerare evoluţiile din trecut şi provocările viitoare. Obiectivele principale constau 
în: i) alocarea resurselor; ii) controlul deficitului bugetar; iii) sustenabilitatea finanţelor 
publice; iv) controlul inflaţiei; v) creşterea economică; vi) stabilitatea cursului de schimb. 

Aceste obiective pot fi realizate de către autorităţile naţionale utilizând diferite 
instrumente de politică fiscală, bugetară şi monetară. Pe baza eficacităţii instrumentelor în 
îndeplinirea acestor obiective se poate stabili că cele mai adecvate instrumente pentru 
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obiectivele i) – iii) sunt cele ale politicilor fiscale şi bugetare, în timp ce pentru celelalte 
obiective se pot utiliza instrumentelor politicii monetare. 

Însă, în această situaţie autorităţile naţionale se confruntă cu dilema identificării celor 
mai adecvate măsuri active care să facă faţă provocărilor economice din fiecare perioadă. Ca 
urmare, autorităţile trebuie să aleagă între acestea ţinând cont de contextul actual al sistemului 
economic. În ce proporţie trebuie să se folosească instrumentele de către autorităţi având în 
vedere efectele fiecăruia? Aceste instrumente generează importante efecte asupra cererii şi 
ofertei agregate în sensul stimulării acestora. 

Experienţele diferitelor state au arătat că sunt şi efecte contradictorii ale intervenţiilor 
asupra cererii şi ofertei agregate datorită altor factori ce interferează cu incidenţa măsurilor 
întreprinse în economie. De exemplu, Segura-Ubiergo, Simone şi Gupta (2006) au analizat 
efectele politicilor fiscale şi bugetare asupra creşterii economice utilizând mecanismele de 
transmisie ale cererii şi ofertei agregate. Ca urmare, pe baza a 26 de state în tranziţie, 1992-
2001, autorii au identificat faptul că îmbunătăţirea politicii fiscal-bugetare va stimula creşterea 
economică pe termen lung. 

De asemenea, Afonso şi Claeys (2007) au arătat importanţa şocurilor economice 
temporare asupra intervenţiilor prin politicile fiscale şi bugetare. Drept consecinţă, autorii au 
folosit în analiza lor variabile ajustate ciclic în scopul identificării efectelor politicilor fiscale 
şi bugetare asupra creşterii economice în Franţa, Germania, Portugalia şi Spania. 

Intervenţiile guvernamentale în economie trebuie să conducă la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite la nivel naţional şi internaţional fără a destabiliza sistemul economic. În 
acest scop este necesar ca economia, ca un întreg sistem, să fie stabilă, fapt asigurat prin 
utilizarea mai multor instrumente diferite, capabile să asigure condiţiile cumulative privind 
necesitatea: i) sustenabilităţii fiscal-bugetare; ii) inflaţiei stabile şi scăzute; iii) creşterii 
economice. Allsopp şi Vines (2005) au oferit un exemplu în acest sens referindu-se la 
„principiul Tinbergen”, potrivit căruia este mai indicat să se folosească mai multe instrumente 
de politică decât mai puţine – şi este destul de nepotrivit să se utilizeze doar un singur 
instrument de politică” (Allsopp, Vines, 2005, p. 497). 

De asemenea, acestea conduc la necesitatea ca autorităţile să stabilească anumite ţinte 
pentru politicile fiscale, bugetare şi monetare. Aceste ţinte vizează: i) gradul de îndatorare; ii) 
deficitul bugetar (% din PIB); iii) soldul primar ce stabilizează gradul de îndatorare; iv) 
creşterea economică; v) inflaţia. Ţintele impun constrângeri asupra acţiunilor întreprinse de 
autorităţi în scopul prevenirii unui comportament iresponsabil al acestora care va deteriora şi 
mai mult poziţia fiscală şi, astfel, va destabiliza sistemul economic. În acest sens, van Aarle şi 
Garretsen (2003) au prezentat importanţa condiţiilor iniţiale care coroborate cu schimbările 
temporare neaşteptate (Kitao, 2010) pot avea un impact puternic asupra efectelor aşteptate ale 
intervenţiilor guvernamentale în economie. 

În acest caz, se poate formula următoarea întrebare: Sunt necesare repere pentru 
sistemul economic? Studiile realizate pe această problematică au indicat un răspuns afirmativ 
(Marcellino, 2006, Lavigne, Maier, Santor, 2007, Hsiung, 2009, Heshmati, Lee, 2010).  

Chiar şi aşa există efecte adverse ale intervenţiilor guvernamentale în economie ce sunt 
induse de reacţia populaţiei. Reacţia depinde de încrederea populaţiei în autorităţi în strânsă 
legătură cu orizontul de timp vizat (Giavazzi, Jappelli, Pagano, 2000, Afonso, 2001). Pentru a 
explica acest lucru, este prezentat în continuare modul în care reacţionează populaţia într-o 
economie keynesiană şi ricardiană. 

Este bine-cunoscut faptul că într-o economie Keynesiană orizontul de timp vizat este 
scurt şi populaţia reacţionează prin creşterea consumului la orice intervenţie ce asigură 
îmbunătăţirea venitului disponibil. Aceasta este valabilă doar pe termen scurt fapt ce va avea 
efecte negative pe termen mediu-lung (Fazzari, 1994, Dalsgaard, André, Richardson, 2001, 
Roeger, Veld, 2002, Hunt, Laxton, 2003). Din contră, dacă deciziile de consum ale populaţiei 
sunt orientate spre un orizont de timp mediu-lung, atunci acestea vor fi influenţate doar de 
venitul permanent şi nu de fluctuaţii ale venitului disponibil. Acesta este cazul echivalenţei 
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ricardiene ce demonstrează neutralitatea intervenţiilor guvernamentale (Ricardo, 1962, Barro, 
1974, 1979, 1989, 2009). 

Pornind de la percepţia generală a populaţiei, se poate afirma că orice reducere a 
veniturilor bugetare va fi însoţită de o creştere pe măsură a fiscalităţii pe termen mediu-lung 
datorită deficitului bugetar accentuat ce va fi finanţat prin împrumuturi de stat. În ceea ce 
priveşte creşterea fiscalităţii din prezent, de puţine ori populaţia se opune prin manifestări 
publice (de exemplu, greve).  

Astfel, se poate ajunge la ceea ce susţinea Laffer, că în momentul în care se depăşeşte 
rata de impozitare considerată optimă se trece în zona inadmisibilă când orice creştere a 
fiscalităţii va avea drept efecte reducerea încasărilor de venituri bugetare (Laffer, 2004, 
Catarama, Mosteanu, Campeanu 2007, Padurean, Stoian, Campeanu, 2010).  

În ceea ce priveşte acţiunea autorităţilor asupra cheltuielilor bugetare, putem vorbi, în 
condiţiile actuale, de reacţii puternice ale populaţiei la măsurile de reducere a cheltuielilor 
bugetare.  

Cu toate acestea sunt autori ce susţin că obiectivele macroeconomice pot fi realizate cu 
„pierderi” cât mai mici prin utilizarea mai ales a instrumentelor specifice politicii monetare 
(rata dobânzii, cursul de schimb) (Alesina, Blanchard, Gali, Giavazzi, Uhlig, 2001, Kirsanova, 
Stehn, Vines, 2005). Experienţele ţărilor au arătat că guvernele preferă măsurile ce produc 
efecte imediate chiar dacă acestor beneficii pe termen scurt le corespund importante costuri pe 
termen lung (Kitao, 2010). La polul opus se află studiul realizat de Coenen, Mohr şi Straub 
(2008), care analizează măsurile de consolidare fiscală capabile să genereze efecte pozitive pe 
termen lung în condiţiile unor efecte negative pe termen scurt. 

Creşterea deficitului bugetar şi a datoriei publice poate servi drept argument pentru 
importanţa tot mai mare a politicilor fiscale şi bugetare ca rezultat al extinderii acţiunilor 
guvernamentale pe baza datoriei publice. În acest caz, politicile fiscale şi bugetare domină 
politica monetară (Leeper, 1991). 

Chiar şi în situaţiile indicate mai sus, autorităţile guvernamentale trebuie să fie 
considerate responsabile pentru evoluţia întregului sistem economic al unei ţări. Deci, se pot 
observa aşa-numitele politici „multi-club” în ciuda identificării celor mai active instrumente 
ale politicilor. La nivel de ţară, se poate distinge între sistemul orientat spre politica monetară 
(SOPM) şi sistemul orientat spre politica fiscal-bugetară  (SOPFB) (Allsopp, Vines, 2005). De 
exemplu, doar SOPFB este în proporţie de 60 % din ţările membre ale Uniunii Europene. 
Celelalte state europene pot aplica mixul de politici fiscal-bugetare şi monetare. 

De asemenea, autorităţile fiscale sunt considerate liderul care „alege mixul de politici 
între ratele de dobândă şi instrumentele fiscal-bugetare în condiţiile unui anumit decalajului de 
la nivelul PIB-ului” (Allsopp, Vines, 2005, p. 496). Pentru a realiza acest lucru, autorităţile 
statului trebuie să ia în considerare reacţiile politicii monetare. 

În plus, numeroşi autori indicau puterea autorităţilor în a impune anumite constrângeri 
astfel încât să se asigure disciplină monetară şi fiscal-bugetară pe termen mediu-lung (Balls, 
O’Donnell, 2002, Romer, 2009). 

 
3. Aspecte generale privind efectele intervenţiilor în economie 
 
Pornind de la contextul economic actual, trebuie să menţionăm faptul că asupra 

autorităţilor se exercită importante presiuni pentru a controla, atenua şi soluţiona criza actuală 
(Comisia Europeană, 2009a) în condiţiile în care sunt deja estimate importante costuri induse 
de îmbătrânirea populaţiei (Comisia Europeană, 2008). De asemenea, prevenirea repetării 
crizei este un aspect important al intervenţiilor prin politici. Mai exact, autorităţile trebuie să 
aplice măsuri orientate, pe termen scurt, spre „stabilizarea sistemului financiar şi al economiei 
reale” (Comisia Europeană, 2009a, p. 2) şi, pe termen lung, spre sustenabilitatea fiscal-
bugetară în condiţiile problemelor de lichiditate sau poate chiar de solvabilitate şi a costurilor 
îmbătrânirii populaţiei. 

Ca urmare, autorităţile aplică importante măsuri active de intervenţie prin politici 
pentru a face faţă acestor factori de risc. Numeroşi autori au evidenţiat importanţa anumitor 
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factori care induc importante distorsiuni în efectele anticipate ale intervenţiilor prin politici. 
Aceşti factori sunt: 

- starea iniţială de echilibru şi schimbările temporare imprevizibile (van Aarle, 
Garretsen, 2003, Kitao, 2010); 

- încrederea consumatorilor şi a agenţilor economici. Aceasta poate fi considerată ca 
cea mai importantă pentru că generează importante schimbări în efectele măsurilor 
guvernamentale (Giavazzi, Jappelli, Pagano, 2000, Afonso, 2001); 

- momentul intervenţiilor şi amploarea acţiunilor de politică (Ramos, Roca-Sagales, 
2007, Coenen, Mohr, Straub, 2008, Auerbach, Gale, 2009, Kuismanen, Kämppi, 2009); 

- calitatea şi fiabilitatea intervenţiilor (Daniel, Davis, Fouad, van Rijckeghem, 2006); 
- efectele de distribuţie între intervenţii (Coenen, Mohr, Straub, 2008); 
- efectele de compensare între intervenţii (Allsopp, Vines, 2005); 
- coordonarea verticală şi orizontală (Comisia Europeană, 2009a); 
- necesitatea, capacitatea, competenţa şi dorinţa autorităţilor de a identifica 

problemele şi de a reacţiona (Allsopp, Vines, 2005, Lavigne, 2006);  
- credibilitatea, reputaţia şi predictibilitatea intervenţiilor (Allsopp, Vines, 2005); 
- încrederea în a lua în considerare şi provocările (Romer, 2009). 
Astăzi, intervenţile statului în economie asigură tranziţia spre o altă stare de echilibru. 

Acest nou statut va trebui să facă faţă costurilor îmbătrânirii populaţiei. În acest sens, mulţi 
autori demonstrează că sunt mult mai potrivite instrumentele politicilor fiscale şi bugetare 
atunci când importante şocuri au afectat economia (Garnaut, 2005, Gruen, Sayegh, 2005, 
Krugman, 2005, Leith, Wren-Lewis, 2005, Comisia Europeana, 2009a). Prin urmare, în 
conformitate cu Coeuré şi Pisani-Ferry (2005), ţările trebuie să adopte un aşa-numitul „pact de 
sustenabilitate”. Aceasta este deja o practică comună la nivel naţional şi internaţional: de 
exemplu, Comisia Europeană a publicat Raportul de Sustenabilitate 2009 (Comisia 
Europeană, 2009c). De asemenea, există preocupări la nivel european pentru a identifica 
expunerea la riscuri a statelor membre ale Uniunii Europene. Această expunere este 
cuantificată pe baza unui indicator compozit care măsoară “spaţiul fiscal” din fiecare ţară 
(Comisia Europeană, 2009a, b). 

 
4. Concluzii 
 
Numărul tot mai mare de lucrări care analizează probleme ale politicilor fiscale şi 

bugetare exprimă importanţa ce este atribuită autorităţilor statului în a asigura un sistem 
economic stabil. Pentru a asigura acest obiectiv major, autorităţile aplică instrumente specifice 
politicilor fiscale, bugetare şi monetare. Dar unele dintre instrumente predomină, fapt ce 
indică orientarea intervenţiilor (sistem orientat pe măsuri de politică monetară sau fiscal-
bugetară). Instrumentele de tip multiclub au asociate propriile costuri, în ciuda efectelor 
pozitive în cadrul unui orizont de timp specificat. 

Mulţi autori demonstrează importanţa politicilor fiscale şi bugetare, în caz de recesiune 
economică importante, din cauza efectelor relativ mai rapide ale intervenţiilor. 

Aspectele menţionate mai sus trebuie să fie luate în considerare atunci când se 
procedează la o analiză analitică bazată pe cazul diferitelor ţări. De asemenea, studiul realizat 
în această lucrare evidenţiază procesul de continuă transformare în ceea ce priveşte 
intervenţiile în economie prin politici, instrumente, factori perturbatori şi preocupări pentru 
evoluţia viitoare a sistemului economic. 
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Rezumat.  Începând cu anul 2008, majoritatea ţărilor UE au înregistrat probleme 

financiare complexe, caracterizate prin combinarea deficitelor bugetare cronice cu exporturi 
nete negative, cu criza sistemelor de pensii şi procese de îmbătrânire a populaţiei, precum şi 
cu consecinţele crizei financiare globale. Toate aceste probleme au condus la acumularea 
unor datorii publice semnificative, care la rândul lor au contribuit la agravarea deficitelor 
financiare publice. 

Articolul nostru analizează evoluţia deficitelor financiare publice la nivelul UE pentru 
perioada 2000-2009 şi caută să identifice modalităţile şi acţiunile care ar putea conduce la 
reechilibrarea finanţelor publice în ţările UE. 

 
Cuvinte-cheie: deficite bugetare publice, datorie publică, cheltuieli bugetare publice, 

impozite, venituri bugetare publice,  consolidare fiscală.   
 
Coduri JEL: E62, E63. 
Cod REL: 8K. 
 
 
1. Introducere 
 
Adolph Wagner a fost primul cercetător care a semnalat tendinţa de creştere prea rapidă 

a sectorului public (în 1893 a formulat legea creşterii cheltuielilor publice), ca urmare a 
evoluţiei generale a societăţii, însă la acea vreme avertismentele sale au fost ignorate.   

După încheierea celui de-al doilea război mondial, în Uniunea Europeană perspectiva 
statului minimalist a fost înlocuită treptat de către statul bunăstării şi de necesitatea intervenţiei 
acestuia pentru corectarea efectelor externalităţilor negative ale pieţei şi ale alocării 
defectuoase a resurselor financiare în economie. O caracteristică importantă a statului 
bunăstării se referă la apariţia deficitelor bugetare semnificative şi a datoriilor publice ridicate.  

În prezent, dezechilibrele bugetare care implică solduri negative nu mai sunt 
considerate un eşec al politicilor financiare publice, iar deficitele bugetare pot reprezenta în 
multe situaţii un instrument de asigurare a unei mai bune repartizări a resurselor în cadrul 
economiei. Totuşi, nu trebuie să uităm că o abordare tolerantă a deficitelor bugetare nu 
implică acumularea discreţionară a deficitelor bugetare publice, ci mai degrabă menţinerea 
acestora în cadrul unor anumite limite considerate sustenabile.  

În actualul context al UE, problema deficitelor bugetare publice este amplificată de 
manifestarea unor dezechilibre economice de structură, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei şi 
sustenabilitatea sistemului de pensii publice.  

Problema deficitelor şi a datoriilor publice a devenit de o importanţă deosebită în 
ultimii ani în UE, în special datorită dificultăţilor pe care le-au întâmpinat ţările cu datorii şi 
deficite  publice ridicate de a primi finanţări în condiţii acceptabile pe pieţele financiare 
internaţionale în contextul crizei financiare globale. Ţări din grupul vechilor membri (cum ar fi 
Italia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Irlanda sau Grecia), ca şi ţări din grupul noilor intrate 
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în UE (îndeosebi ţările baltice, România sau Ungaria) s-au regăsit în situaţii dificile în ceea ce 
priveşte nivelul deficitului bugetare, al îndatorării publice sau în ambele. Acest aspect este cu 
atât mai interesant, deoarece majoritatea ţărilor menţionate au înregistrat perioade neîntrerupte 
de creştere economică (majoritatea între 2000 şi 2008) la niveluri situate de regulă peste nivelul 
mediu de dezvoltare de la nivelul UE. În acelaşi timp, poate chiar creşterea economică 
deosebită poate fi explicaţia pentru problemele acestor ţări. Ratele înalte de creştere economică 
din aceste ţări s-au datorat în mare parte expansiunii sectorului de construcţii (îndeosebi cazul 
Spaniei, Irlandei, României), precum şi creditelor ieftine acordate persoanelor fizice, fără prea 
multă preocupare pentru structura şi vectorii creşterii economice. 

În ceea ce priveşte regulile Pactului de Creştere şi Stabilitate (SGP), stabilite prin 
Tratatul de la Maastricht, în 2009 doar patru ţări au reuşit să le respecte, respectiv Danemarca, 
Estonia, Finlanda şi Suedia. Singura ţară din zona euro care a reuşit să respecte prevederile 
SGP a fost Finlanda. 

   
2. Analiza deficitelor bugetare publice în ţările UE  
 
Teoria şi practica finanţelor publice au consacrat mai mulţi indicatori pentru a exprima 

dezechilibrele bugetului public, cum ar fi: soldul bugetului consolidat, soldul convenţional, 
soldul primar, soldul operaţional, soldul structural şi soldul cvasifiscal. Utilizarea acestor 
indicatori depinde de natura informaţiilor cerute de analiza financiară. În contextul crizei 
financiare actuale este însă mai important să investigăm căile de diminuare a deficitelor publice 
cronice decât să abordăm diferenţele de ordin tehnic dintre soldurile bugetelor publice. 

Alegerea unei modalităţi optimale de finanţare a deficitelor bugetare publice constituie 
o problemă larg dezbătută în mediul academic. Astfel, autori precum Dornbusch şi Fischer 
(1990) consideră că autorităţile publice pot face apel la următoarele modalităţi de finanţare a 
deficitelor: 

 Finanţarea prin creşterea impozitării; 
 Finanţarea prin reducerea cheltuielilor bugetare; 
 Finanţarea prin emisiunea monetară; 
 Finanţarea prin îndatorarea publică (emisiunea de titluri de stat, credite etc.). 

În ultima perioadă au apărut şi alte modalităţi practice de finanţare, cum ar fi 
valorificarea unor active ale statului (privatizare, înstrăinarea unor bunuri, imobile şi alte 
active) care pot contribui la rândul lor la diminuarea presiunii asupra finanţelor publice dintr-o 
anumită perioadă. 

Finanţarea prin creşterea impozitării a fost utilizată de unele ţări UE care au fost puternic 
afectate de către criza financiară începută în 2008. De exemplu, Ungaria şi România, ca parte a 
pachetelor lor de finanţare cu FMI, şi-au sporit cotele de TVA cu 5pp, de la 20% la 25%, 
respectiv de la 19% la 24%. Grecia, la rândul său, şi-a crescut cota de TVA de la 19% la 21%.  

Bineînţeles, mulţi au criticat aceste măsuri, argumentând că ele vor conduce la 
creşterea inflaţiei, a evaziunii fiscale şi la reducerea consumului, împiedicând astfel eforturile 
de combatere a efectelor crizei. TVA-ul are avantajul că nu afectează competitivitatea 
produselor naţionale la export, este mai uşor de colectat şi că este distribuit în mod egal asupra 
populaţiei (în sensul că nu există exceptări, chiar dacă populaţia cu venituri scăzute îşi va 
vedea puterea de cumpărare redusă mult mai drastic). De regulă, creşterea economică este 
promovată atunci când impozitele scad, iar investitorii capătă încredere în perspectivele 
economice ale unei ţări. 

De remarcat însă faptul că majoritatea ţărilor au fost reticente în a spori cotele 
impozitelor directe, şi în special cotele de impozit pe profit, ca urmare a faptului că acestea 
influenţează direct investitorii şi salariaţii. 

Finanţarea prin reducerea cheltuielilor bugetare (mai ales la categoriile de salarii 
publice şi ajutoare sociale) a fost practicată de marea majoritate a ţărilor UE, într-un efort de a 
păstra deficitele controlabile. Totuşi, aceasta poate determina şi efecte negative asupra reluării 
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creşterii economice, dacă investiţiile publice sunt reduse la acelaşi nivel cu cheltuielile 
curente. 

Emisiunea monetară a fost eliminată din calcul de mai multă vreme de către toate ţările 
UE, în timp ce finanţarea prin creşterea îndatorării a căpătat un rol tot mai important în mai 
multe ţări din Uniune. Cel mai nefericit caz este cel al Greciei, care şi-a văzut gradul de 
îndatorare publică atingând niveluri record, în încercarea sa de a menţine statul quo al unor 
categorii de cheltuieli bugetare sensibile, cum ar fi cele militare şi cele cu asistenţa socială. 

 
2.1. Evoluţia deficitelor bugetare pentru ansamblul UE 
 
Soldul bugetar public cumulat pentru ţările EU a evoluat de la un surplus de 0,2% în 

anul 2000 la un deficit semnificativ, de 6,8% în 2009. O situaţie îngrijorătoare este că şi în 
2008 (an de creştere economică semnificativă, inclusiv în România) a fost consemnat un 
deficit de 2,3%, iar problema provine din faptul că acest deficit a evoluat într-o perioadă de 
creştere economică importantă. Între 2000 şi 2008 economia UE a crescut cu 35,88%, de la 
9200 miliarde de euro la 12500 miliarde de euro. Situaţia deficitelor bugetare la nivelul UE 
este prezentată în figura de mai jos. 

 
 

Sursa: realizat de către autori cu date de la Comisia Europeană şi Eurostat. 
Figura 1. Deficitul bugetar la nivelul UE 

 
Situaţia este destul de diferită pentru grupul vechilor ţări membre (OMS), respectiv 

pentru noile ţări membre (NMS), după cum este reflectată în figurile 2 şi 3 de mai jos. 
 

 
 

Sursa: realizat de către autori cu date de la Comisia Europeană şi Eurostat. 
Figura2. Evoluţia deficitelor bugetare pentru NMS, 2000-2009 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 436 

 
Sursa: realizat de către autori cu date de la Comisia Europeană şi Eurostat. 

Figura 3. Evoluţia deficitelor bugetare pentru OMS, 2000-2009 
 
Putem observa că evoluţia soldului bugetar al ţărilor din grupul OMS este o 

aproximare mult mai fidelă a evoluţiilor de la nivelul UE, comparativ cu situaţia ţărilor din 
grupul NMS. Ţările NMS, chiar dacă au înregistrat deficite bugetare constante, au prezentat 
amplitudini mai reduse ale acestora, cuprinse între 1,81% în 2000 şi 5,92% în 2009. Ţările 
OMS au prezentat diferenţe semnificative, plecând de la un surplus de 1% în anul 2000 la un 
deficit de 6,77% în 2009. Deficitul s-a datorat parţial încercării de a combate efectele crizei şi 
parţial opţiunilor unor ţări de a păstra amplele programe de asistenţă socială, în condiţiile în 
care veniturile bugetare s-au diminuat considerabil. 

În ceea ce urmează vom încerca să explicăm aceste evoluţii, ţinând cont de 
componentele de venituri şi cheltuieli ale bugetelor publice, atât pentru ţările OMS, cât şi 
pentru ţările NMS. 

Vom studia evoluţia veniturilor bugetare, inclusiv ca pondere în PIB pentru ansamblul 
UE, pentru cele mai reprezentative ţări OMS şi respectiv NMS pentru a identifica aspectele 
comune ca şi particularităţile OMS şi NMS pentru perioada 2000-2009. 

 
2.2. Evoluţia veniturilor bugetare la nivelul UE 
Între 2000 şi 2009, pe ansamblul UE, veniturile bugetare au crescut cu 24,09%, de la 

4.181 miliarde euro în anul 2000 la 5.194 miliarde euro în anul 2009. Această creştere poate 
părea impresionantă, însă ponderea acestor venituri în PIB-ul UE a scăzut de la 45,4% în anul 
2000 până la circa 44% în 2009. Scăderea s-a datorat următorilor factori: 

 Ponderea impozitelor în PIB a scăzut de la 27,3% în 2000 la 25,3% în 2009. 
Aceasta reprezintă 142% din scăderea de ansamblu a veniturilor bugetare în PIB, de 1,4 pp. 
Reducerea în sine a ponderii impozitelor în PIB nu ar trebui să fie îngrijorătoare pentru 
economie (ar putea chiar să conducă la creşterea competitivităţii produselor europene), ci mai 
degrabă pentru sustenabilitatea vastelor programe de asistenţă socială introduse în Europa de 
Vest după cel de-al doilea război mondial (statul bunăstării); 

 Cea mai mare contribuţie la reducerea de ansamblu a ponderii impozitelor în PIB a 
avut-o evoluţia impozitelor directe, care a reprezentat 75% din această reducere. Ponderea 
impozitelor directe în PIB a scăzut cu 1,5 pp, de la 13,7% în 2000 la 12,2% în anul 2009. 
Această evoluţie s-a datorat tendinţei de ansamblu de reducere a cotelor marginale de 
impozitare, în special în ceea ce priveşte impozitele directe. Aşa-numita competiţie fiscală 
(evidentă mai ales în zona impozitelor directe), creată de ţările NMS cu scopul de a atrage 
investiţii străine directe şi manifestată îndeosebi prin introducerea de impozite cu cotă unică în 
Letonia, Estonia şi Lituania (1994), Slovacia (2004), România (2005) şi Bulgaria (2008), a 
determinat reacţii şi din partea ţărilor OMS. De exemplu, înainte de începutul crizei, 
Germania a anunţat introducerea unui impozit cotă unică pentru firme de 15%. Pe lângă 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a III-a. Finanțe publice 437 

influenţa competiţiei fiscale, un factor important în reducerea ponderii impozitelor (şi a 
impozitelor directe) în PIB a fost criza financiară, care a început să producă consecinţe pentru 
soldurile bugetare ale ţărilor UE începând cu anul 2007. 

Tabelul 1 de mai jos prezintă evoluţia unei componente importante a impozitelor 
directe, respectiv impozitul pe profit al firmelor, atât pentru ţările OMS, cât şi pentru ţările 
NMS. Câteva ţări din grupul NMS utilizează aceeaşi cotă de impozitare şi pentru veniturile 
persoanelor fizice, ca şi pentru firme, prin intermediul cotei unice.  

 
Tabelul 1 

Evoluţia impozitului pe profit (%),  2000-2009 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
NMS -12 27,6 27,0 25,3 23,8 21,6 19,7 19,8 19,4 18,7 18,9 
OMS - 15 35,4 33,8 32,6 31,9 31,4 30,1 29,6 28,7 27,5 27,2 
EU 27 31,9 30,7 29,3 28,3 27,0 25,5 25,3 24,5 23,6 23,5 

Sursa: Comisia Europeană – Taxation trends in the EU, 2009. 
 
Tabelul 1 ilustrează tendinţa de continuă reducere a cotelor de impozitare pentru 

ansamblul NMS. Cea mai dramatică reducere a fost înregistrată de Bulgaria, care a trecut de 
la 32,5% în 2000 la 10% în 2009. Singura excepţie este dată de Ungaria, care a înregistrat o 
creştere de 2 pp în 2009 faţă de 2000. Pentru ansamblul NMS, reducerea este de aproximativ 
9 pp, de la 27,6% în 2000 la 18,9% în 2009. 

Situaţia este aproape identică pentru OMS. Putem observa că sub impactul competiţiei 
fiscale, creată de către NMS, ţările OMS au răspuns reducându-şi cota medie de impozitare a 
profitului cu 8,2 pp, apropiată de cea a ţărilor NMS. Diferenţa este că reducerea la nivelul 
OMS a fost de la 35,4% la 27,2%, nivel mult mai mare decât nivelul mediu de 18,9% aferent 
ţărilor NMS în 2009. 

Diferenţa este însă perfect justificabilă, dacă admitem că cele  două categorii de ţări îşi 
propun obiective diferite. Ţările NMS încearcă să atragă mai multe investiţii străine directe şi 
să promoveze creşterea economică după 45 de ani de confuzie şi stagnare economică (ca în 
cazul României, a cărei creştere economică reală a fost de aproximativ 0% între 1973 şi 
1990), în timp ce ţările occidentale dezvoltate şi-au redus cotele de impozitare pentru a evita o 
relocare la scară mare a capitalului productiv către ţările NMS şi alte zone. 

 Impozitele indirecte au avut de asemenea un trend descrescător în perioada analizată. 
Ponderea lor în PIB a scăzut de la 13,4% în 2000 la 12,8% în 2009. Criza financiară globală şi-a pus 
amprenta pe nivelul impozitelor indirecte colectate, ca rezultat al scăderii consumului; 

 Singurul avans a fost marcat de către contribuţiile sociale, a căror pondere în PIB a crescut 
de la 13,9% în anul 2000 la 14,2% în 2009. Această evoluţie este explicată prin creşterea nivelului 
contribuţiilor sociale plătite de către firme şi angajaţi (datorită şi problemelor îmbătrânirii populaţiei şi 
a creşterii pensiilor). În 2008 şi 2009 unele ţări au încercat să-şi sporească veniturile bugetare prin 
intermediul contribuţiilor sociale, deoarece se pare că sunt mai uşor de colectat. 

 
2.3. Evoluţia cheltuielilor bugetare la nivelul UE 
Cheltuielile bugetare au prezentat o creştere semnificativă la nivelul UE, atât în 

mărime absolută, cât şi ca pondere în PIB, după cum este prezentat în Tabelul 2 de mai jos. 
Dacă vom compara evoluţia cheltuielilor bugetare cu evoluţia veniturilor bugetare, prezentată 
anterior, putem observa că elasticitatea cheltuielilor bugetare este supraunitară, exprimând 
nesustenabilitatea politicilor bugetare adoptate de către majoritatea guvernelor din ţările UE în 
actualul context economic. 

La nivelul UE, elasticitatea cheltuielilor bugetare faţă de PIB pentru perioada 2000-
2007 este de 1,0421: 
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Faţă de evoluţia veniturilor bugetare, elasticitatea cheltuielilor bugetare faţă de 

veniturile bugetare pentru aceeaşi perioadă, 2000-2007, la nivelul UE, este de 1,09536: 

 
Dacă ne referim la intervalul 2007-2009 obţinem chiar elasticităţi negative, după cum 

urmează: 

 

 
Tabelul 2 de mai jos prezintă evoluţia cheltuielilor guvernamentale ca pondere în PIB 

pentru ţările UE în perioada 2000-2009. 
Tabelul 2 

Evoluţia ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, pentru perioada 2000-2009 
 

  2000 2006 2007 2008 2009 
EU-27 45,2 46,7 46 46,8 50,7 
OMS-15 45,5 45,2 44,7 46,0 50,6 
NMS 12 41,7 40,5 39,9 41,1 44,5 

Sursa: The European Commission, Government Finance Statistics, no. 1/2010. 
 
Aceste rezultate exprimă creşterea cheltuielilor guvernamentale în 2008 şi 2009, chiar 

dacă atât PIB-ul, cât şi veniturile bugetare au scăzut ca rezultat al crizei financiare globale. 
Rezultatele ar trebui să fie normale dacă ar exprima eforturile guvernelor din ţările UE de a 
cheltui mai mulţi bani în perioadele de criză economică, în special prin realizarea de investiţii 
în infrastructură, mediu sau în alte proiecte de investiţii publice. Datele sunt însă 
îngrijorătoare dacă recunoaştem că o mare parte din dezechilibrele bugetare provin din 
menţinerea unor niveluri ridicate de asistenţă socială, ca parte a sistemului statului bunăstării, 
precum şi din salarizarea angajaţilor din sectorul public. 

Situaţia este în mod evident mai dificilă pentru ţările NMS, care încearcă să „copieze” 
sistemele avansate de protecţie socială ale ţărilor OMS, însă cu resurse mult mai reduse. Ţările 
NMS trebuie să-şi echilibreze nevoia de dezvoltare economică (care adesea presupune 
atragerea de investiţii străine prin reducerea nivelului impozitelor directe şi acordarea de 
stimulente fiscale) cu nevoia de a asigura condiţii sociale mai bune pentru cetăţenii lor (care 
implică cheltuieli bugetare mai ridicate). 

Chiar acum 20 de ani Kornai (1990) descria situaţia ţărilor NMS ca pe un „stat 
prematur al bunăstării”. În perioada comunistă, mulţi cetăţeni ai acestor ţări erau obişnuiţi să 
primească gratuit o gamă diversificată de bunuri publice. După 1990 aceşti cetăţeni au 
întreprins demersuri susţinute pentru a-şi păstra aceste beneficii, fără a fi interesaţi de 
eforturile ţărilor lor de a se adapta la cerinţele dure ale economiei de piaţă. O altă categorie de 
cetăţeni ai ţărilor NMS au recurs la comportamentul „free-rider” sau la evaziunea fiscală 
pentru a avea acces la un standard de viaţă mai ridicat. Evaziunea fiscală a generat un 
fenomen denumit de Browning (1976) „cost marginal al fondurilor publice”, care pune o 
presiune fiscală crescută asupra contribuabililor oneşti, chiar dacă cota oficială de impozitare 
pare să fie redusă în ţările NMS.  

Ţările NMS au aderat la UE cu deficite fiscale structurale şi se confruntă, pe de o 
parte, cu vulnerabilităţi macroeconomice importante, dezechilibre fiscale şi deficienţe 
instituţionale. Pe de o parte, apartenenţa la UE necesită implementarea unor măsuri structurale 
pentru a reforma sistemele fiscale şi de pensii, piaţa forţei de muncă, programele de subvenţii, 
în condiţiile date de creşterea presiunilor pe cheltuielile bugetare ca urmare a îmbătrânirii 
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populaţiei şi pentru a putea asigura sustenabilitatea cadrului macrofiscal pe termen mediu şi 
lung (Schwartz et al., 2008).  

Aceasta este o situaţie relativ nouă pentru ţările NMS, ţinând cont că înainte de aderare 
situaţia lor fiscală nu făcea obiectul unor reglementări şi supravegheri. Mai mult, ţările NMS 
sunt obligate prin tratatul de aderare să ia parte la Uniunea Economică şi Monetară (EMU) la 
un anumit moment dat, iar îndeplinirea criteriilor de convergenţă fiscală este cel mai dificil 
obstacol pe parcursul acestui drum, cel puţin pentru unele dintre ţările candidate la EMU 
(Dabrowski et al. 2006). 

 
 3. Concluzii 
 
Problemele actuale pe care le întâmpină majoritatea ţărilor NMS şi o bună parte a 

ţărilor OMS nu sunt doar de natură financiară sau fiscală. Rezolvarea crizei economice şi a 
problemelor financiare şi bugetare ale ţărilor EU necesită o nouă strategie economică şi 
financiară, atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public, cu o puternică orientare către 
creativitate, tehnologie, ecosustenabilitate, consolidare fiscală şi rezolvarea problemei 
îmbătrânirii populaţiei.  

Partea mai puţin obişnuită a ultimelor evoluţii financiare este aceea că ţările care au 
fost cel mai puternic afectate de către efectele crizei au fost ţările care au înregistrat cea mai 
ridicată creştere economică în perioada 2000-2009, cum ar fi România, Grecia, Spania, 
Irlanda, Ungaria. Situaţia se datorează faptului că aceste ţări nu au ştiut să capitalizeze de pe 
urma creşterii lor, respectiv nu au reuşit să limiteze expansiunea cheltuielilor publice şi nu au 
adoptat măsuri consecvente de consolidare fiscală. 

Deficitele bugetare s-au accentuat rapid, atingând niveluri fără precedent în ultima 
perioadă în UE. În condiţiile în care creşterea economică negativă a ajuns la -4,2% în 
2009, s-a înregistrat o scădere automată a veniturilor şi o creştere a cheltuielilor publice ca 
pondere în PIB. 

Măsurile de sprijin introduse pentru a stimula atât cererea agregată, cât şi sectorul 
financiare au contribuit la creşterea poverii asupra finanţelor publice. Majoritatea măsurilor de 
stimulare sunt prevăzute ca temporare şi vor expira în 2011. Aceste măsuri au avut efecte 
pozitive asupra şomajului şi a activităţii economice în timpul crizei. Totuşi, odată ce creşterea 
economică va fi reluată, aceste măsuri trebuie să fie eliminate, altfel ele vor determina 
accentuarea presiunilor asupra finanţelor publice. De asemenea, politica banilor foarte ieftini 
nu poate continua la nesfârşit, deoarece asigură un acces uşor la finanţare şi pentru firmele 
care nu sunt eficiente sau nu se încadrează în trendurile actuale de eco, bio şi de dezvoltare 
sustenabilă. 

În ceea ce priveşte consolidarea fiscală, considerăm că reducerea cheltuielilor este mult 
mai eficientă şi cu un impact mai durabil decât creşterea veniturilor din impozitare. Totuşi, 
cerinţele de consolidare din majoritatea ţărilor UE fac imposibil apelul exclusiv la reducerea 
sustenabilă a cheltuielilor bugetare pentru atingerea acestui deziderat. Consolidarea prin 
impozite, îndeosebi prin lărgirea bazei de impozitare şi simplificarea sistemelor de impozitare, 
poate fi de asemenea eficientă atunci când ponderea impozitelor în PIB este relativ redusă, iar 
implementarea este graduală. 

Mixul corespunzător dintre cheltuieli şi venituri bugetare depinde până la urmă de 
caracteristicile fiecărei ţări implicate.  
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Rezumat. Problematica subsidiarităţii este tot mai importantă cu atât mai mult cu cât 
au loc ample dezbateri privind partajarea competenţelor între nivelul comunitar şi cel 
naţional. Aceasta conduce la necesitatea stabilirii unui raport optim între competenţe astfel 
încât să se respecte şi suveranitatea naţională a fiecărui stat în elaborarea şi aplicarea 
propriilor politici fiscal-bugetare, economice. Scopul studiului este de a investiga principiul 
subsidiarităţii în contextul guvernării în Uniunea Europeană. 
 

Cuvinte-cheie: subsidiaritate; guvernare; Uniune Europeană; federalism fiscal; servicii 
publice. 
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Problematica principiului subsidiarităţii este strâns legată de partajarea competenţelor, 

între nivelul comunitar şi cel naţional, cu puterea pe care o deţine Bruxelles-ul pe linia 
reglementărilor şi politicilor comune, precum şi de descentralizarea şi reformarea unor politici 
comunitare pentru a diminua deficitul naţional şi a apropia cerinţele cetăţenilor de activitatea 
instituţiilor europene. Instituţiile comunitare doresc mai multă putere, inclusiv pe linia 
coordonării politicilor bugetare sau fiscale, politicilor forţei de muncă şi politicilor din 
domeniul social. În acelaşi timp, însă, statele membre se întreabă care este raportul optim între 
competenţele la nivel comunitar şi cele la nivel naţional pentru că pericolul suprareglementării 
la nivel comunitar poate fi contrapus celui al abordării înguste, limitate, superficiale la nivel 
naţional, regional şi local.(1) 

Diverşi autori printre care Klaus Dirk Henke (2006), Jacques Pelkmans (2006), Ian 
Cooper (2003) aduc în discuţie cadrul politicii economice şi responsabilităţile ce revin unui 
guvern, precum şi raportul între bunurile private şi cele publice, între piaţă şi autorităţi publice 
ca factor major de  reglementare sau coordonare. În cele mai multe cazuri activităţile 
economice sunt organizate în cadrul sectorului privat şi se desfăşoară prin intermediul pieţei, 
dar, datorită bunurilor/serviciilor publice, economia democratică capătă, mai degrabă, un 
caracter mixt. În principiu, piaţa este cea care ar trebui să asigure bunuri şi servicii populaţiei, 
dar există eşecuri ale pieţei, precum şi eşecuri ale guvernării.  

Procesul de reglementare poate fi justificat de faptul că forţele pieţei pot asigura o 
formă majoră de coordonare sau reglementare prin intermediul concurenţei. Liberalizarea, 
reglementarea, privatizarea presupun un rol sporit al concurenţei şi un rol diminuat al 
autorităţilor publice. La rândul ei, concurenţa este clar reglementată şi supravegheată atât la 
nivel comunitar, de Comisie, cât şi la nivel naţional, de autoritatea sau instituţia 
responsabilă.(2) 

În cadrul tratatului de la Maastrich, se indică o abordare novatoare, foarte diferită a 
principiului subsidiarităţii. Elementele de noutate pe care Tratatul de la Maastricht le aduce 
legat de problema principiului subsidiarităţii, în general, sunt legate  de cinci aspecte 
esenţiale: 

1. ideea de uniune politică vest-europeană; 
2. introducerea unei monede comune europene cel mai târziu în 1999;  
3. drepturile civice europene; 
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4.  competenţele noi ale Comunităţii Europene; 
5.  intensificarea protecţiei comunitare a consumatorilor etc. 
Unul dintre punctele cele mai delicate ale construcţiei europene este, într-adevăr, acela 

de a găsi cel mai bun criteriu de repartiţie a competenţelor între categoriile diferite de 
colectivităţi (între instituţiile europene) şi cele ale regiunilor care fac parte din componenţa 
acestora. Pentru aceasta s-a definit principiul subsidiarităţii şi, ulterior, transpus în practică.  
Din punctul nostru de vedere cel mai delicat aspect, acela legat de „atribuire” şi competenţe, 
este însă abordat foarte vag în tratat, lăsând loc la multe interpretări. Obiectivele la care Carta 
Europeană a Guvernării Locale face referire sunt exprimate într-o manieră relativ generală la 
articolele 2 si 3, şi anume: „să introducă în tratat reguli clare de repartizare a competenţelor 
între Comunitate şi statele membre, să permită găsirea unui echilibru, la nivelul Comunităţii, 
între acele acţiuni prin care urmăreşte să se avanseze în procesul de integrare şi cele 
organizând o cooperare sau o coordonare între statele membre; să stimuleze elaborarea de 
texte comunitare mai puţin complexe şi o autolimitare a instituţiilor comunitare; să 
concentreze efortul legislativ asupra unor materii ce necesită o intervenţie a Comunităţii 
pentru raţiuni de integrare sau de eficacitate; să încerce asocierea cetăţeanului la luarea 
deciziilor fixând la nivel comunitar acele orientări care vor fi puse în practică de fiecare stat 
membru după proceduri care-i sunt proprii şi care îi vor permite să integreze diversităţile 
culturale şi sociale sau regionale specifice fiecăruia dintre statele membre.(n.n. din textul 
documentului). În  acest context vor trebui aduse clarificări şi completări de substanţă pentru 
ca aplicarea acestora să fie în afara pericolului ambiguităţii şi pe viitor. 

Transferul de responsabilităţi, în materie de decizie politică, de la nivel naţional la cel 
comunitar, unde guvernele naţionale îşi pot promova interesele în instituţiile de tip 
interguvernamental – Consiliul European şi Consiliul de Miniştri, are raţiuni legate de 
raporturile uneori dificile între principalele instituţii naţionale (executiv şi legislativ), de 
caracterul nepopular al unor decizii, de predominanţa legilor comunitare asupra celor 
naţionale. Pe de altă parte, reglementarea la nivel naţional, regional şi local (stabilirea de 
reguli şi norme descentralizat) are menirea să ţină cont mai bine de condiţiile şi de interesele 
locale (cetăţenilor), să promoveze iniţiative şi norme specifice, să limiteze impactul corupţiei 
şi deciziilor discrete (Boscheck, 2006). În abordarea temei subsidiarităţii se aduc în discuţie 
termeni precum federalism economic sau fiscal, alocarea de funcţii, responsabilităţi sau 
competenţe, procedura de luare a deciziei, rolul economiilor de scară şi al efectelor de 
antrenare (spillovers).  

Văzută mai mult sau mai puţin ca o entitate de tip confederal sau neofederal, UE poate 
fi analizată prin prisma teoriilor şi modelelor federaliste pentru a evidenţia mai bine 
interacţiunile între nivelurile guvernanţei şi aplicarea principiului subsidiarităţii. În opinia lui 
Ralf Boscheck (2006), în mod uzual modelele federale reliefează interacţiunea a patru seturi 
de variabile:  

• nivelurile autorităţilor publice (centrale, regionale, locale); 
• nivelurile reprezentării locale la centru prin delegarea sau alegerea de reprezentanţi 

unici; 
• alocarea (constituţională) de responsabilităţi politice pe lina  furnizării de bunuri 

publice cu caracter naţional sau particular; 
•  procedura de luare a deciziei prin unanimitate sau majoritate. 
Problematica funcţiilor publice îndeplinite la un anumit nivel al autorităţilor publice, 

precum şi cea a nivelului la care se realizează bunurile/serviciile publice se raportează la 
principiul subsidiarităţii. Mărimea sectorului public şi implicit puterea instituţiilor publice este 
greu de stabilit, mai ales dacă se are în vedere şi experienţa nefericită a fostelor state 
comuniste. Liberalizarea, privatizarea şi dereglementarea au restrâns apreciabil proporţiile 
sectorului public, dar nu au eliminat rolul statului în supravegherea şi reglementarea regulilor 
jocului pe piaţa liberă.(3) Autori cum sunt R. Boscheck, J. Buchanan, R. Musgrave, W. Oates 
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consideră că odată cadrul de reglementare stabilit într-o ţară n-ar mai avea relevanţă volumul 
şi structura optimă a sectorului public şi că trebuie stabilite criterii pentru a decide la ce nivel 
trebuie asigurate bunurile publice pe baza alocării, distribuţiei şi stabilităţii finanţelor publice. 
Dacă în privinţa politicii externe şi celei de protecţie a mediului nivelul central pare a fi cel 
mai adecvat, în ce priveşte politica structurală sau regională aplicarea principiului 
subsidiarităţii este evident necesară. Unii autori susţin ideea ca există o structură de tip federal 
a statelor (diferite niveluri ale administraţiei publice), în sensul divizării teritoriale, care ar 
influenţa alocarea optimă a resurselor şi specificul local, regional, naţional, european, global 
al bunurilor publice.   

H. Zimmermann şi K.D. Henke (2005) au încercat să identifice şi să sintetizeze 
criteriile de alocare a funcţiilor pentru cele două niveluri ale guvernanţei (central şi local) pe 
baza unor obiective economice care pot sau nu fi realizate mai bine la nivel central sau local. 
Datele din Tabelul 1 sunt menite a ilustra aceste criterii de alocare. 

 
Tabelul 1  

Criterii de alocare a funcţiilor la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale 
 

                                                   Decizia privind centralizarea
 
Obiective economice 

Realizarea 
obiectivelor  

la nivel central 

Realizarea 
obiectivelor  
la nivel local 

Alocare eficientă   
Oferta publică adaptată preferinţelor individuale   
- principiul echivalenţei fiscale (alocare optimă a resurselor) (x) x 
- principiul subsidiarităţii  x 
- asigurarea de efecte de antrenare regionale  x 
Promovarea inovaţiilor în sectorul public  x 
Producţia la cele mai scăzute costuri posibile (asigurarea de 
economii de scară şi divizibilitatea bunurilor publice) x x 

Justiţia distributivă x x 
Stabilizarea ciclului economic x  
Stimularea creşterii economice x (x) 

Sursa:  H. Zimmermann, K.-D Henke, Finnazwisenschaft. Eine Einführung in die Lehre von der öffentlichen 
Finanzwirtschaft, Ediţia a noua, Munchen, 2005. 

 
Structura administrativă pe regiuni, judeţe sau departamente, comune sau comitate, 

municipalităţi ale statelor membre UE este cea care ar fi pusă în discuţie de principiul 
echivalenţei fiscale sau alocării optime a resurselor publice, iar formarea de euroregiuni ar 
reprezenta o modalitate de a promova cooperarea şi de a îndeplini mai bine funcţiile publice, 
implicit de alocare mai bună a resurselor. 

Marea problemă legată de subsidiaritate este transferul puterilor fiscale de la nivel 
naţional la cel comunitar, ea având conexiune cu principiul echivalenţei fiscale. Teama de 
federalizare (fiscală) este evidentă în unele capitale europene şi ea nu permite trecerea la o 
politică fiscală unică, care are logica ei legată de libera circulaţie a mărfurilor şi factorilor. 

Subsidiaritatea ar fi în opinia lui Jacques Pelkmans (2006) un principiu fundamental 
pentru structura instituţională a UE şi pentru asigurarea legitimităţii politice a puterilor şi 
activităţilor instituţiilor europene. Principiul introdus de Tratatul de la Maastricht nu a fost 
nici implementat corespunzător şi nici definit cum trebuie, iar dezbaterile pe tema lui s-au 
intensificat în timpul elaborării tratatului constituţional. Subsidiaritatea a fost legată nu numai 
de metoda comunitară de guvernanţă, ci şi de gradul de adâncire a integrării. Tratatul 
Constituţional îi acordă o importanţă deosebită, după ce Tratatul de la Amsterdam din 1997 îl 
introdusese într-un protocol separat (Protocolul privind subsidiaritatea şi proporţionalitatea) 
(Iancu, 2003). Din alt punct de vedere, există voci care afirmă că subsidiaritate este cuvântul 
care a salvat Tratatul de la Maastricht şi, prin aceasta, a permis naşterea Uniunii Europene.    
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La polul opus, unii autori au condamnat categoric această soluţie: „(...) introducerea 
principiului subsidiarităţii în Tratatul de la Maastricht a fost un pas înapoi. Fără să ofere 
vreun leac pentru lipsurile Comunităţii, el riscă să distrugă realizări obţinute cu greu. Va 
slăbi Comunitatea şi va încetini procesul de integrare. Va da satisfacţie celor care ar vrea să 
vadă Comunitatea nu apropiindu-se de o structură cu adevărat federală, ci îndepărtându-se 
de aceasta.”(4) 

Jacques Pelkmans (2006) consideră, totuşi, că subsidiaritatea ar trebui aplicată în 
cadrul constituţional şi instituţional existent. Comisia Europeană îi acordă o recunoaştere 
explicită în contextul eforturilor sale de a perfecţiona şi simplifica reglementările comunitare 
şi de a descentraliza unele politici comune. Deseori, în cadrul Consiliului UE, mai ales în 
comitetele sale, în frunte cu COREPER, subsidiaritatea este invocată pentru a opune interesele 
naţionale celor comunitare promovate de Comisie. Dar şi pentru mulţi parlamentari naţionali 
şi europeni subsidiaritatea ar fi un instrument politic, utilizat mai mult oportunist decât pe 
baza unei analize profunde. Puţine acţiuni legate de încălcarea sau nerespectarea acestui 
principiu au fost înaintate Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg (Boscheck, 2006). 
Tratatul Constituţional consfinţeşte rolul important al parlamentelor naţionale în aplicarea 
principiului subsidiarităţii prin avizul de conformitate dat de ele iniţiativelor legislative ale 
Comisiei Europene în decurs de şase săptămâni. Evaluarea iniţiativelor legislative de 27 de 
parlamente este o operaţiune dificilă care necesită o metodologie comună, sarcină care ar 
putea fi rezolvată de COSAC (Asociaţia comitetelor europene ale parlamentelor naţionale). 

Ca urmare trebuie să se identifice un răspuns la următoarea întrebare: Este 
subsidiaritatea un prilej nu doar de dezbateri politice, ci şi de lupte pentru atribuţii sporite sau 
pentru păstrarea unor puteri semnificative de către autorităţile locale, regionale şi naţionale? 
Există ideea, poate discutabilă, că subsidiaritatea nu are consistenţă juridică, că ar fi mai mult 
un principiu de ordin politic şi că ar conţine capcane şi chiar unele neajunsuri (Prisecaru, 
2003). 

Jacques Pelkmans (2006) abordează subsidiaritatea prin aplicarea sistematică a testului 
subsidiarităţii. Se introduce în discuţie ideea funcţionalităţii acestui principiu, care este locul şi 
rolul testului, care este baza juridică a transferului de puteri la nivel comunitar (fundamentată 
pe principul conferirii), care este alocarea optimă de competenţe, necesitatea nepolitizării 
testului, refuzul de a considera centralizarea ca un act pur politic. Principiul ar fi util dacă este 
mai întâi acceptat ca un instrument funcţional care permite informarea factorilor de decizie 
asupra costurilor şi beneficiilor centralizării sau descentralizării. De asemenea, principiul 
poate fi funcţional, dar deciziile sunt de ordin politic deoarece aparţin unor factori politici de 
decizie şi de aici cerinţa legitimităţii politice. 

Articolul 5 din Tratatul CE se referă la principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În 
domeniul competenţelor partajate, Comunitatea trebuie să demonstreze necesitatea acţiunii în 
comun prin existenţa economiilor de scară şi a externalităţilor transfrontaliere, iar orice 
acţiune trebuie să fie proporţională cu obiectivul urmărit (costurile acţiunilor în comun trebuie 
minimizate). Gradul de centralizare este o altă chestiune de analizat, el poate varia de la 
simpla cooperare sau responsabilităţi comune la metoda comunitară sau la delegarea de 
atribuţii către Comisie, agenţii europene autonome sau independente (Banca Centrală 
Europeană). Gradul de centralizare depinde de credibilitatea cooperării, de experienţa în 
domeniu, de istoricul ei, de sustenabilitatea ei. Lipsa credibilităţii sau credibilitatea redusă ar 
favoriza un grad ridicat de centralizare. De fapt, se pun aici în opoziţie metoda comunitară, 
bazată pe centralizare, cu metoda deschisă de coordonare, bazată pe descentralizare. Prima se 
aplică competenţelor exclusive şi partajate ale UE, a doua se aplică mai puţin competenţelor 
partajate şi mai mult competenţelor exclusive ale statelor membre, unde instituţiile comunitare 
au posibilitatea coordonării (Iancu, 2003). 

Jacques Pelkmans (2006) consideră că principiul subsidiarităţii se referă la beneficiile 
unor grade relevante de centralizare şi pentru aceasta ar exista patru faze. Prima ar fi 
identificarea încadrării măsurii în competenţele partajate, a doua ar fi aplicarea criteriilor 
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privind economiile de scară şi externalităţile transfrontaliere, a treia ar fi verificarea 
fezabilităţii  cooperării consolidate sau întărite. Dacă primele două faze sunt îndeplinite, dar a 
treia nu, atunci competenţa ar aparţine nivelului comunitar, dar dacă faza a treia este 
confirmată atunci nivelul comunitar nu trebuie implicat sau se va implica doar în condiţii 
foarte stricte. În caz că această a patra fază indică cerinţa centralizării este necesară aplicarea 
unui test al proporţionalităţii pentru a minimaliza costurile centralizării (Boscheck, 2006). 

Testul subsidiarităţii s-ar putea folosi pentru alocarea optimă a funcţiilor economice 
publice pe diverse niveluri ale guvernanţei UE, proces mai facil decât alocarea funcţiilor 
neeconomice (pilonii doi şi trei).  Procesul de liberalizare a condus la accentuarea gradului de 
centralizare a unor aspecte specifice de ordin concurenţial şi regulator pentru funcţionarea 
adecvată a pieţei unice. Recunoaşterea reciprocă a fost folosită pentru a combina libera 
circulaţie cu reglementările la nivel naţional. Dezbaterile sunt aprinse în ce priveşte implicarea 
subsidiarităţii în crearea pieţei interne pentru industriile de reţea (utilităţi publice) şi în crearea 
unei pieţe europene a forţei de muncă. Dacă pieţele forţei de muncă păstrează un caracter 
naţional dezideratul liberei circulaţii a forţei de muncă rămâne unul iluzoriu. Subsidiaritatea 
n-ar fi corect aplicată dacă se exclud externalităţile transfrontaliere şi prin urmare necesitatea 
acţiunii în comun. Sunt domenii, precum sănătatea, mass media, educaţia, în care puterea de 
decizie este la nivel naţional, dar unde noile tehnologii şi externalităţile transfrontaliere se 
manifestă din plin şi impun decizii la nivel supranaţional, deoarece subsidiaritatea este, în 
primul rând, o logică de repartizare a unor competenţe complementare, dar diferite şi, prin 
urmare, neechivalente între ele şi care nu pot fi schimbate între cele două niveluri: cel al 
autorităţilor naţionale şi cel al mecanismului jurisdicţional de la Strasbourg. În timp ce în 
cadrul Uniunii Europene subsidiaritatea permite acesteia să preia iniţiativa, intervenind într-un 
domeniu în care competenţele sunt partajate între aceasta şi statele membre, convenţia nu 
cunoaşte decât competenţe, partajate într-adevăr, dar în care acţiunea primară este întotdeauna 
rezervată autorităţilor naţionale (Prisecaru, Idu, 2003). Convenţia nu face decât să întărească 
protecţia drepturilor omului la nivel naţional, dublând-o cu un sistem de control care operează 
ca o „plasă de siguranţă”. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu poate înlocui autorităţile 
naţionale şi nici să preia iniţiativa. În acest context, putem vorbi de o responsabilitate comună, 
alcătuită din responsabilitatea primară a autorităţilor naţionale, şi cea ultimă a organelor 
instituite de convenţie şi învestite de convenţie cu competenţe, în speţă Curtea şi Comitetul 
Miniştrilor, ca organ de supraveghere a executării hotărârilor (Boscheck, 2006).  

De fapt, din cele ce am prezentat până acum, se poate observa că subsidiaritatea este o 
problemă de diviziune a atribuţiilor şi competenţelor între unitatea denumită gteneric „centru” 
şi unităţile componente, precum şi de respectare a acestei diviziuni.  Experienţa statelor 
federale în ceea ce priveşte repartizarea internă a competenţelor este relevantă şi prin prisma 
faptului că, oricât ar putea fi o asemenea teză de puţin gustată, Uniunea Europeană se află, de 
la începuturile sale din anii ’50, într-un proces permanent de federalizare treptată, chiar dacă 
un asemenea obiectiv nu este declarat ca atare şi nu există un calendar de realizare a sa. 
Uniunea se află într-o stare de permanentă ebuliţie la nivelul cadrului său constituţional, adică 
acela al tratatelor constitutive, ceea ce constituie un „blestem” şi un privilegiu. „Blestemul” 
este lăsat de părinţii fondatori şi de caracterul sui generis al UE ca organizaţie internaţională 
de integrare în cadrul căreia obiectivele finale nu au putut fi niciodată definite şi declarate cu 
precizie din cauza sensibilităţii politice a unui asemenea subiect şi din cauza complexităţii 
Uniunii şi a realităţilor pe care le guvernează. Privilegiul constă în capacitatea acesteia de a se 
adapta, prin acest transformism, realităţilor fiecărei etape din evoluţia sa, atât realităţilor 
dinlăuntrul său, cât şi a celor din lumea în care se află. 

Comparaţia între federalismul economic şi subsidiaritate trebuie să aibă în vedere nu 
numai criteriile economiilor de scară şi externalităţilor transfrontaliere, ci şi faptul că alocarea 
competenţelor şi resurselor într-o entitate federală nu este acelaşi lucru cu cea din UE. 
Subsidiaritatea ar pleca de la noţiunea că orice politică reflectă preferinţele alegătorilor şi este 
cel mai bine realizată când se apropie cel mai mult de ele. Analize de tip cost/beneficiu ar 
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fundamenta transferul luării deciziei de la un nivel inferior la unul superior. Valori de genul 
naţionalităţii, identităţii culturale, drepturilor fundamentale, solidarităţii trebuie mai mult 
avute în vedere şi mai puţin costurile exprimate băneşte pentru aprecierea transferului de 
competenţe în domenii delicate cum sunt cele ale politicii externe şi apărării (Sută, 2006). 

Jacques Pelkmans (2006) introduce conceptul subsidiarităţii în analiza problemelor 
echităţii şi stabilizării macroeconomice. Echitatea este legată de transferul de resurse, mai ales 
financiare,  prin politica de coeziune şi cea structurală şi orice progres către o uniune socială 
ar implica transferul de prerogative în domeniul taxelor sociale şi impozitelor. În domeniul 
uniunii monetare, cu 13 membri, ar fi nevoie de regimuri credibile de constrângeri fiscale şi 
de înţelegerea faptului că o stabilizare fiscală comună este posibilă doar într-o uniune politică. 
Orice de astfel de uniune ar însemna o altă abordare a analizei cost/beneficiu în raport cu un 
test funcţional al subsidiarităţii, afirmaţie care face obiectul multor discuţii divergente şi în 
prezent.(5) 

Ca o concluzie trebuie să avem în vedere următoarele: Principiul subsidiarităţii este 
un principiu central al dreptului european supranaţional, fiind esenţial atât în sistemul 
protecţiei europene a drepturilor omului, cât şi în cel a dreptului comunitar european. Acest 
principiu este guvernat de ideea conform căreia competenţele trebuie exercitate la un nivel cât 
mai aproape posibil de cetăţeni. Punerea în aplicare şi transpunerea în viaţă a acestui 
principiu, considerat regulator, este esenţială în cazul în care  se doreşte o dezvoltare a 
Comunităţii cu sprijinul nemijlocit al cetăţenilor săi. De aceea toate instituţiile comunitare 
trebuie să acorde prioritate unei astfel de abordări, deoarece subsidiaritatea nu este numai o 
cale prin care persoana umană îşi actualizează prin intermediul participării politice demnitatea 
sa naturală, dar este un mod funcţional de a înţelege şi organiza puterea, un principiu după 
care statul însuşi este invitat să funcţioneze. 

De asemenea, acest principiu, care se regăseşte în  art. 5 alin. 2 al TCE, permite 
libertatea ca domeniile care nu sunt de competenţa exclusivă a Uniunii să devină active numai 
dacă obiectivele urmărite nu pot fi atinse într-o măsură satisfăcătoare la nivel naţional de către 
fiecare dintre statele membre. Având în vedere toate acestea şi considerând  dimensiunile 
şi/sau efectele acţiunii vizate, aceasta poate fi realizată mai bine la nivel comunitar. Ideea  de 
subsidiaritate, care este destul de des vehiculată în prezent pe plan european cu toate că a 
apărut într-un trecut destul de îndepărtat, fiindu-i atribuită chiar lui Aristotel, este legată de 
ideea federalizării. Ne punem întrebarea dacă, pentru următorii 25  de ani, este mai bine să 
redresăm economiile după şocul mondial de la acest început de mileniu sau trebuie să 
regândim noua structură geopolitică federală a Europei?  Ne punem această întrebare şi 
considerăm  semnificativ de semnalat că, deşi această idee este legată de tradiţiile politice şi 
juridice ale mai multor state, mai ales cele germanice, perspectiva aplicării subsidiarităţii  a 
intrat pe agenda analiştilor şi a oficialilor europeni  cu această nouă abordare a fost acceptată 
atât de cei care doreau  ca Europa să devină federaţie, cât şi de acele state care pledau pentru 
respectarea totală a  autonomiei statelor componente. Subsidiaritatea poate fi considerată 
fundamentală pentru evoluţia viitoare a Comunităţii Europene deoarece  constituie o 
delimitare a sarcinilor între Comunitate şi membrii săi. 

Utilizarea temeinică a principiului subsidiarităţii în activitatea legislativă şi de 
elaborare a politicilor la nivelul UE ar face necesar un test funcţional al subsidiarităţii, care ar 
permite o informare mai corectă a factorilor politici de decizie despre gama de argumente şi 
despre costurile şi beneficiile centralizării deciziei şi ar uşura activitatea parlamentelor 
naţionale în perspectiva avizului de conformitate. Din textul Tratatului rezultă faptul că 
principiul subsidiarităţii are două caracteristici majore care reglementează exercitarea 
competenţelor acordate prin tratat: 

• limitează intervenţia comunitară atunci când problema poate fi satisfăcător 
rezolvată de către statele membre; 

• implică o acţiune comunitară atunci când aceasta este necesară datorită 
dimensiunilor problemelor sau incapacităţii statelor membre de a o trata în mod eficient. 
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Aşa cum arătam anterior, Europa este un continent alcătuit din colectivităţi locale 
descentralizate şi de aceea accentul se pune pe descentralizare, deoarece aceasta permite 
dezvoltarea de contacte pe care statul hipercentralizat nu le-ar fi promovat şi pe care oricum 
nu le-ar fi putut tolera.  Se poate astfel subscrie ideii care spune că: descentralizarea este 
unul dintre drumurile care duc la un fel de normalitate europeană şi la ea participă toate 
statele pentru realizarea acestui scop. Citând însă un eminent  doctrinar (R. Kovar), putem 
afirma  că subsidiaritatea „intrigă, divizează, deranjează: din cauza singularităţii sale”. Oare 
cine are dreptate? 

„De fapt motivul central a subsidiarităţii este că puterea politică ar trebui să intervină 
numai în măsura în care societatea şi părţile sale constitutive – individul, familia, 
comunităţile locale, grupurile sociale mai largi, inclusiv grupările profesionale – nu au fost în 
măsură să-şi satisfacă diferitele necesităţi. Federalizarea devine astfel mai mult decât un 
simplu principiu de organizare instituţională şi se aplică, înainte de toate, raportului dintre 
individ şi societate şi apoi raportului dintre societate şi instituţiile de putere, politice, 
furnizând în cele din urmă inspiraţie pentru o diviziune a puterii între bază şi vârf.” (Chantal 
Millon-Delsol). 
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Rezumat. Clasificarea instituţiilor permite o înţelegere mai bună a rolului lor în 
economie şi societate, a mecanismelor de înfiinţare, modificare şi desfiinţare a instituţiilor, a 
factorilor care determină schimbările de ordin instituţional, a raporturilor între instituţii şi a 
raporturilor lor cu populaţia sau societatea civilă. Pentru a măsura dezvoltarea instituţională 
şi a monitoriza construcţia instituţională la nivel naţional s-a impus la mijlocul anilor ’90 
conceptul de guvernanţă, care se bazează pe fundamentele teoretice ale 
neoinstituţionalismului istoric. Scopul studiului este de a investiga guvernanţa multinivel la 
nivelul Uniunii Europene. 

 
Cuvinte-cheie: guvernanţă; Uniune Europeană; neoinstituţionalism; instituţii. 
 
Coduri JEL:  B52, H83, H87.  
Coduri REL: 1H, 13A, 16I. 
 
 
1. Conceptul de guvernanţă în viziunea neoinstituţionalismului 

Clasificarea instituţiilor permite o înţelegere mai bună a rolului lor în economie şi 
societate, a mecanismelor de înfiinţare, modificare şi desfiinţare a instituţiilor, a factorilor 
care determină schimbările de ordin instituţional, a raporturilor între instituţii şi a 
raporturilor lor cu populaţia sau societatea civilă. Pentru a măsura dezvoltarea instituţională 
şi a monitoriza construcţia instituţională la nivel naţional s-a impus la mijlocul anilor ’90 
conceptul de guvernanţă, care se bazează pe fundamentele teoretice ale neoinstituţiona-
lismului istoric. Curentul sau şcoala neoinstituţionalistă s-a impus puternic în sfera ştiinţelor 
sociale şi economice în ultimele două decenii, dovadă şi cei patru laureaţi ai premiului 
Nobel pentru economie – Ronald Coase (1991), Douglass C. North (1993), Oliver 
Williamson şi E. Ostrom (2009). Totuşi, conceptul de guvernanţă are o natură interdisci-
plinară, multe interpretări sau definiţii şi este greu de descifrat toată complexitatea şi 
amploarea sa. În opinia lui R. Rhodes (1996), ştiinţele sociale atribuie conceptului de 
guvernanţă şase înţelesuri diferite: statul minimal, guvernanţa corporativă, noul management 
public, buna guvernanţă, sisteme social-cibernetice, reţele autoorganizate.  

Guvernanţa la nivel statal sau naţional înseamnă comportamentul şi performanţa 
autorităţilor publice, mai ales centrale, însă unii autori restrâng guvernanţa la sfera guvernului, 
ministerelor şi agenţiilor guvernamentale, dar aceasta reprezintă o abordare îngustă şi limitată, 
pentru că la orice sistem modern şi democratic de guvernare sau guvernanţă participă şi 
autorităţi publice neguvernamentale, cum sunt autorităţile publice nesubordonate guvernului, 
autorităţile regionale şi locale. Conceptul de guvernanţă acoperă de regulă nu numai actorii 
publici, ci şi pe cei privaţi, nu numai moduri tradiţionale de guvernare sau diverse tipuri de 
structuri ierarhice, ci şi reţele de actori publici şi/sau privaţi, precum şi diverse aranjamente de 
exercitare a puterii sau autorităţii. 

În opinia lui D. Kaufmann (1999), guvernanţa ar reprezenta tradiţiile (instituţii 
neoficiale) şi instituţiile oficiale care exercită autoritatea într-o ţară. Aceasta înseamnă că 
autorităţile publice centrale trebuie să formuleze şi să implementeze politici şi strategii, dar 
acest proces ar trebui să implice actori privaţi (grupuri de interese) şi societatea civilă, prin 
aranjamente de ordin instituţional şi prin implicarea lor consistentă în guvernarea economică 
şi socială. Totodată, Daniel Kaufmann (2003) vede un decalaj major în reformarea 
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guvernanţei, în sensul unei divergenţe crescânde între abilitatea tehnocratică a factorilor de 
decizie politică de a implementa politici economice tradiţionale şi inabilitatea sau lipsa de 
voinţă de a realiza reforme ale guvernanţei care necesită schimbări instituţionale şi de politici 
radicale. În acest fel ar exista un deficit al guvernanţei în multe ţări, creşterea economică şi a 
veniturilor nedepinzând de calitatea guvernanţei. Pentru Daniel Kaufmann este evident 
progresul lent sau contraperformanţa guvernanţei în cele mai multe ţări şi regiuni, ceea ce ar 
impune o regândire a sa îndeosebi pe linia rolului sectorului privat în sprijinirea autorităţilor 
publice pentru perfecţionarea managementului şi politicilor publice. 

Definiţiile Băncii Mondiale şi Comisiei Europene sunt poate cele mai potrivite pentru 
a înţelege şi caracteriza conceptul de guvernanţă, Banca Mondială (1994) definind guvernanţa 
ca maniera în care puterea se exercită în managementul resurselor economice şi sociale, iar 
Comisia Europeană (2001) caracterizând guvernanţa europeană multinivel drept un ansamblu 
de reglementări, procese, comportamente care afectează puterile exercitate în cadrul UE, dar şi 
drept un sistem complex de interacţiuni între instituţii comunitare şi instituţii naţionale (nivel 
vertical), între actori publici şi privaţi (nivel orizontal). Principiile bunei guvernanţe la nivel 
comunitar definite în Cartea Albă a Guvernanţei Europene din 2001 sunt: deschiderea, 
participarea, responsabilitatea, eficacitatea, coerenţa, ele fiind aplicabile în primul rând 
instituţiilor europene. 

Guvernanţa este deseori asociată managementului resurselor publice, dar totuşi sfera ei 
este, fără îndoială, mai cuprinzătoare şi orice definiţie nu este perfectă şi nu poate acoperi 
toate aspectele acestui concept. În funcţie de nivelul performanţelor, guvernanţa poate fi 
caracterizată drept performantă sau bună şi drept neperformantă sau proastă. Sunt mai multe 
criterii de apreciere a performanţelor, inclusiv îndeplinirea criteriilor de aderare la UE (cele 
patru seturi). Buna guvernanţă are, conform Comisiei Economice şi Sociale a ONU, 
următoarele caracteristici: participarea directă sau indirectă a populaţiei sau societăţii civile la 
guvernare, domnia legii sau aplicarea imparţială a legii de către autorităţi independente, 
transparenţa sau accesibilitatea informaţiilor, disponibilitatea instituţiilor faţă de solicitări, 
atingerea unui consens larg pe problemele esenţiale şi pe perspectivele de dezvoltare pe 
termen lung, echitatea şi incluziunea socială, eficacitatea şi eficienţa, răspunderea sau 
responsabilitatea faţă de cetăţeni, parteneri, alte organizaţii sau instituţii.   

Slaba guvernanţă reflectă intervenţiile exagerate ale guvernului în domeniul economic şi 
social, reglementările excesive, ineficiente sau preferenţiale, lipsa de transparenţă şi răspundere, 
corupţia şi folosirea în interes personal a autorităţilor statului, politici şi strategii ineficace, 
frânarea reformelor instituţionale şi politice, distorsionarea climatului concurenţial şi afectarea 
performanţelor economice. Un concept introdus de M.Olson (1965, 1982) – „capturarea” 
statului – indică o anumită dimensiune a corupţiei, pe care BERD a definit-o drept influenţarea 
reglementărilor oficiale de către firme private, în favoarea lor, prin mituirea unor oficiali 
guvernamentali şi funcţionari publici. Într-o perioadă de tranziţie buna guvernanţă se reflectă în 
viteza, calitatea şi profunzimea reformelor economice şi instituţionale, în consolidarea 
structurilor pieţei libere, în performanţa economică şi socială, în creşterea nivelului de trai. Dacă 
construcţia instituţională conduce la o bună guvernanţă, ea ar trebui să se reflecte în calitatea 
politicilor, strategiilor, reglementărilor promovate de instituţii, în impactul acestora asupra 
economiei, societăţii, populaţiei. J.Ahrens (2002) identifică patru componente ale construcţiei 
instituţionale: (i) creşterea capacităţii de guvernare şi a competenţelor statului privind protejarea 
drepturilor de proprietate, respectarea condiţiilor contractuale, implementarea reformelor 
economice; (ii) stabilirea limitelor pentru autoritatea statului, cu scopul de a evita 
comportamentul abuziv  şi distorsionant; (iii) constituirea de capabilităţi şi de competenţe de 
ordin tehnic, administrativ, politic pentru implementarea politicilor şi reformelor;  (iv) crearea 
instituţiilor economice pentru susţinerea şi consolidarea pieţelor. 

Dacă construcţia şi dezvoltarea instituţională stau la baza bunei guvernanţe, atunci 
schimbările de ordin instituţional sunt extrem de importante pentru orice stat sau structură de 
guvernare. În cazul economiilor în tranziţie, aplicarea conceptului bunei guvernanţe permite 
evaluarea calităţii activităţii guvernului şi a eficienţei politicilor economice şi sociale.  
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2. Conceptul guvernanţei multinivel 
 
Comunitatea Europeană a fost descrisă de diverşi autori drept o construcţie atipică  şi 

originală, ea caracterizându-se printr-o formă  unică, revoluţionară de guvernanţă, care 
necesită utilizarea unor concepte noi, capabile să definească complexitatea şi particularităţile 
acestui nou sistem de guvernare. Gary Marks (2003) lansează conceptul de guvernanţă 
multinivel, la care şi-au adus o contribuţie notabilă şi autori ca Hooghe, Grande, Scharpf, 
Kohler-Koch, Leibfried, Pierson, Peters, Pierre, Jachtenfuchs, Héritier, Benz, Eberlein, 
J.Peterson, J Weiler. Scharpf aprecia în 1999 că acest concept, în contrast cu teoria 
neofuncţionalistă şi cu cea a interguvernamentalismului liberal, relevă două probleme 
esenţiale pentru guvernanţa comunitară, cum ar fi legitimitatea democratică a procesului 
politic comunitar şi distribuirea puterii asociată capacităţii de rezolvare a problemelor de către 
factorii de decizie (policy makers) comunitari. 

Pentru sistemul de guvernare comunitar s-au folosit la analiză mai detaliat rolul 
instituţiilor şi alte concepte înrudite cu cel al sistemului de guvernare multinivel. Unul dintre 
concepte este cel al guvernanţei tip reţea folosit de Börzel în 1997, cu variantele de stat reţea 
(Castells, 1998), tipologie reţea a guvernanţei (Kohler-Koch, 1999), sistem de guvernare în 
formă de (tip) reţea (Ansell, 2000).  Cu unele mici nuanţări inerente, toate abordările 
respective subliniază faptul că arhitectura instituţională şi procesul de elaborare a politicilor în 
UE sunt caracterizate de două dimensiuni:  

a) dimensiunea politică, UE fiind dominată de un mod neierarhic de luare a deciziilor 
(de politică), iar actorii de la nivelurile inferioare – naţional şi subnaţional – constituie o parte 
integrantă a procesului de decizie la nivel supranaţional; 

 b) dimensiunea socială, participarea la luarea deciziei se extinde dincolo de birocraţii 
îndreptăţiţi s-o facă, iar actorii privaţi – lobbişti, grupuri de interese, ONG-uri – joacă un rol 
proeminent în elaborarea politicilor publice. Totuşi trebuie precizat că actori de genul 
lobbiştilor şi grupurilor de interese nu pot fi asimilaţi cu uşurinţă aşa-numitei societăţi civile, 
cum sunt de exemplu ONG-urile şi sindicatele, iar în privinţa importanţei rolului jucat de 
aceştia opiniile sunt destul de divergente, cu solide argumente pro şi contra, în funcţie de 
politicile comunitare luate în discuţie. 

Structura în care atât organizarea statală, cât şi cea societală este dezagregată vertical şi 
orizontal, ca în pluralism, dar conexată prin schimb cooperativ, ca în corporatism, este 
considerată ca un sistem de guvernare de tip reţea  (Chris Ansell, 2000). Trăsăturile  
guvernanţei tip reţea se întâlnesc şi la nivel naţional, unde nu sunt ierarhii ideale şi unde 
grupurile de interese sunt un factor important în procesul de elaborare a politicilor, totuşi în 
cazul UE ele sunt esenţiale pentru relevarea specificului guvernanţei comunitare. 

În cazul UE aplicarea conceptului  guvernanţei tip reţea are şi unele minusuri, dintre 
care cel mai important ar fi neglijarea variabilelor de ordin instituţional. Rolul esenţial al 
instituţiilor în procesul de elaborare şi implementare a politicilor a fost relevat de promotorii 
neoinstituţionalismului în cadrul ştiinţelor politice, economice, sociale (March, Olson, Hall, 
Taylor), care consideră că instituţiile nu sunt doar locuri unde-şi desfăşoară activitatea actorii 
politici, ci joacă un rol deosebit de activ prin stabilirea de reguli şi norme, prin alocarea de 
resurse şi exercitarea unei anumite autorităţi, prin structurarea oportunităţilor pentru acţiunea 
politică.  

Cu unele mici deosebiri partizanii conceptului de guvernare tip reţea, ca şi cei ai 
sistemului de guvernare multinivel au şi opinii comune privind sistemul de guvernare 
comunitar şi aspectele procesului politic comunitar, în special legate de fragmentarea şi 
descentralizarea puterii, interdependenţa între actori şi instituţii, dar şi privind eficacitatea, 
puterea de decizie şi responsabilitatea de ordin democratic (Grande, 2001). Un sistem de 
guvernare tip reţea sau multinivel trebuie analizat prin prisma funcţionării sale eficiente, a 
celor care au puterea de decizie şi a beneficiarilor politicilor, a complexităţii şi diferenţierii 
sale, a responsabilităţii democratice a instituţiilor sau actorilor implicaţi. 
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Simon Bulmer a acceptat ideea că în explicarea ecuaţiei sistemului de guvernare sau 
guvernanţei comunitare în afara conceptelor de reţea şi multinivel şi-au adus contribuţia 
concepte sau teorii de genul neoinstituţionalismului, interguvernamentalismului liberal a lui 
Moravcsik, teza fuziunii  a lui Wessels (Bulmer, 2004). 

Sistemul de guvernare comunitar are un grad înalt de diferenţiere şi integrare atât 
vertical, cât şi orizontal, plecând de la astfel de situaţi, conceptul de guvernanţă multinivel îşi 
trage seva din analiza cadrului instituţional al elaborării politicilor comunitare şi al procesului 
politic comunitar. Puterea politică este distribuită peste diverse niveluri teritoriale şi peste 
diverse sfere funcţionale de luare a deciziei, depăşind jurisdicţiile formale, fiind constituită 
dintr-un mare număr de actori juridic independenţi şi funcţional interdependenţi, instituţii şi 
sfere de luare a deciziei. Chris Ansell consideră că guvernanţa multinivel se caracterizează 
prin interpătrunderea unor reţele suprapuse care acţionează simultan în sfere funcţionale 
multiple şi la scări geografice multiple (Ansell, 2000). Diferenţierea instituţională se regăseşte 
în organizaţii ierarhice, dar nu orice sistem multinivel este neapărat ierarhic.  

Deosebirea dintre UE şi alte organizaţii internaţionale de tip instituţional nu o 
reprezintă diferenţierea internă sau faptul că este un sistem multinivel, ci pentru că reprezintă 
un tip distinctiv de sistem multinivel cu trei caracteristici principale (Marks, Hooghe, Grande). 
Evitând cu grijă abordările de tip doctrinar şi exprimarea preferinţei pentru vreuna din teoriile 
funamentale ale integrării europene, Comisia Europeană a fost mult timp  preocupată  de 
analiza guvernanţei comunitare şi a modalităţilor de perfecţionare a sa.  

Actorii implicaţi şi rolul lor apar pregnant în abordările doctrinare consacrate – 
federalism, neofuncţionalism şi supranaţionalism, interguvernamentalism – care sunt axate 
mai ales pe dinamica procesului de integrare, factorii de influenţă,  raporturile între statele 
naţionale şi instituţiile comunitare, dar mai puţin pe particularităţile sistemului de guvernare 
comunitar. Spre exemplu, Caporaso şi Keller, doi adepţi ai interguvernamentalismului, au 
recunoscut că structura instituţională existentă şi modificările acesteia influenţează politicile şi 
procesele de luare a deciziei din cadrul Comunităţii Europene, implicit funcţionarea sistemului 
de guvernare comunitară. Teoreticienii federalismului încearcă să găsească unele analogii 
între federalismul clasic şi neofederalismul comunitar pe baza teoriei sistemului de guvernare 
multinivel sau multistratificat.  

Termenul de Europă unită este asociat nu numai unei comunităţi economice 
supranaţionale, ci şi integrării politice, militare, sociale, culturale, în pofida opoziţiei acerbe a 
naţionaliştilor deghizaţi în antieuropeni, suveranişti, antifederalişti, însă Europa unită nu 
înseamnă doar o comunitate regională limitată geografic, ci şi o comunitate paneuropeană, 
care ar trebui să înglobeze o mare diversitate de popoare şi naţiuni, culturi şi religii. Pentru 
Maastricht procesul de integrare a depăşit sfera low politics (economic şi social) intrând în 
sfera high politics (politica externă, de apărare, justiţie şi afaceri interne – pilonii 1 şi 2 ai UE).  

Unitate prin diversitate, aceasta pare a fi ideea călăuzitoare pentru cei ce vor o Europă 
unită, însă acest principiu a fost implementat cu succes şi în SUA.  

Alături de teoria instituţionalistă, conceptul de guvernanţă multinivel a fost introdus 
relativ recent pentru a contracara minusurile teoriei neofuncţionaliste şi îndeosebi ale celei 
interguvernamentaliste, care au subestimat rolul unor actori şi au supraevaluat rolul altora. 
Gary Marks, Liesbet Hooghe şi Edgar Grande au evidenţiat trei trăsături principale ale 
guvernanţei multinivel: 

a) arhitectură instituţională neierahizată, ceea ce înseamnă că actorii şi domeniile nu 
sunt ierarhizate ca în cazul relaţiilor sau organizaţiilor interguvernamerntale tradiţionale. 
Edgar Grande apreciază că instituţiile supranaţionale nu sunt superioare ierarhic statelor 
membre, iar acestea din urmă şi regiunile din cadrul lor nu sunt subordonate instituţiilor 
supranaţionale. Raporturile dintre diferitele niveluri şi domenii sunt caracterizate printr-un 
grad înalt de interdependenţă instituţională şi funcţională. Această interdependenţă între UE, 
statele membre şi regiunile din cadrul lor reprezintă o strânsă cuplare instituţională între 
instituţiile supranaţionale şi cele naţionale, care are la bază şi două principii structurale 
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esenţiale ale dreptului comunitar: i) principiul cooperării între UE şi statele membre; ii 
principiul repartizării competenţelor, unde regăsim şi subsisdiaritatea.  

O coordonare a politicilor naţionale se face la nivel supranaţional prin metoda deschisă 
de coordonare şi marile linii directoare, nemaivorbind de politicile comune unde autoritatea 
nivelului supranaţional pe lina elaborării şi supravegherii implementării lor este evidentă. 
Indiferent că sunt implicate competenţe exclusiv comunitare, partajate în comun, exclusiv 
naţionale există deci o interacţiune puternică între diferitele niveluri de guvernanţă în procesul 
de luare a deciziei, dar apare întrebarea firească dacă şi nivelul subnaţional are un rol 
important în procesul decizional la nivel comunitar.  

b) caracterul neierahic al procesului de luare a deciziilor, proces care se bazează pe 
negocieri între actorii principali şi pe principiul consensului şi al votului nemajoritar. În cazul 
unei aranjament instituţional integrat caracterul ierarhic ar afecta legitimitatea deciziilor şi ar 
ridica sensibil costul implementării lor. În deciziile sau domeniile de importanţă majoră se 
ajunge de regulă la un acord pe baza consensului. B. Kohler-Koch vede sistemul comunitar ca 
unul nemajoritar bazat pe negocieri cuprinzătoare cu implicarea atât a instituţiilor comunitare, 
cât şi a actorilor economici şi sociali, guvernele naţionale şi executivul UE (Comisia) 
nereprezentând culmea ierarhică  în luarea deciziilor, ci doar mediatori în arbitrarea unor 
interese concurente şi catalizatorii proiectării politicilor comune.  

În Consiliul de Miniştri şi în Consiliul European impunerea votului cu majoritate 
calificată ridică chestiunea caracterului consensual al luării deciziilor, care să se menţină în 
domeniile de mare importanţă şi mai ales în privinţa Consiliului European. Votul cu 
majoritate calificată suplimentează acest caracter consensual şi facilitează luarea mai rapidă a 
deciziilor printr-o majoritate reprezentativă şi relevantă. Desigur că eterogenitatea de ordin 
economic, social, cultural caracteristică UE şi accentuată de valurile succesive de lărgire ar fi 
trebuit să constituie o barieră în calea extinderii votului cu majoritate calificată, dar realitatea 
a demonstrat că această procedură este deosebit de eficientă şi necesară pentru progresul mai 
rapid al integrării şi pentru asigurarea operativităţii luării deciziilor în domenii extrem de 
importante de politică sectorială. 

J. Peterson face o distincţie clară între tipurile de decizi în analiza guvernanţei 
multinivel sau multistratificate, între cele constituţionale şi strategice, pe de o parte, şi cele 
curente, pe de altă parte, primele implicând mai mult Consiliul European, iar ultimele mai 
mult Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European. Abordări doctrinare de tipul 
neofuncţionalismului şi interguvernamentalismului sunt utile pentru explicarea deciziilor 
istorice majore în cadrul UE, însă mai puţin pentru deciziile legate de procesul de elaborarea a 
politicilor comune.  

c) dispersia dinamică a autorităţii, competenţele de luare a deciziei sunt împărţite între 
actori situaţi la diverse niveluri teritoriale (Marks şi Hooghe). Edgar Grande afirmă că 
guvernanţa multinivel ar avea un caracter dinamic datorită faptului că funcţiile şi 
competenţele la diferite niveluri nu au fost şi probabil nici nu vor fi fixate precis, iar Beate 
Kohler-Koch (1999) nu vede guvernanţa europeană drept o structură stabilă, ci una variabilă 
în timp şi în funcţie de domeniile de politică implicate. Pentru că interacţiunile între diferitele 
niveluri ale guvernanţei (multinivel) nu sunt disciplinate de norme constituţionale ar exista o 
puternică concurenţă pentru competenţe, care conferă dinamism guvernanţei (Grande, 
Maynitz, Peters, Pierre).  

Dispersia dinamică a autorităţii a fost analizată în corelaţie cu aranjamentele 
jurisdicţionale. Gary Marks şi Liesbet Hooghe, investigând alocarea jurisdicţională a 
autorităţii (Hooghe, Marks, 2001), au focalizat pe numărul de jurisdicţii asupra persoanelor 
fizice pe un anumit teritoriu, puterea fiscală, relaţiile de putere oficiale şi neoficiale între 
jurisdicţii ajungând la concluzia că numărul de jurisdicţii nu este relevant în privinaţa alocării 
competenţelor în materie de politici. Autori ca Marks, Hooghe, Schmitter, Lindberg, 
Scheingold, Deutsch, Polack au analizat alocarea  autorităţii în domeniul politicilor şi 
îndeosebi rolul autorităţilor comunitare şi cel al autorităţilor naţionale. 
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În toate sistemele de guvernare multinivel puterea exercitată asupra resurselor, 
îndeosebi fiscale, este extrem de importantă, iar măsurarea precisă a rolului fiscal al unei 
jurisdicţii se poate face prin intermediul nivelului veniturilor şi cheltuielilor fiscale (înainte şi 
după transferuri), prin influenţa jurisdicţiei asupra definirii bazei de impozitare sau impunerii 
de impozite prin caracterul obligatoriu sau discreţionar, condiţionat sau necondiţionat al 
transferurilor către şi dinspre alte jurisdicţii. 

Complexitatea şi natura luării deciziei într-o guvernanţă multinivel trebuie analizată şi 
interacţiunea sau raporturile dintre diferitele jurisdicţii, care pot fi de ordin ierarhic, de 
dependenţă reciprocă sau asimetrică, de independenţă relativă, cu caracter oficial sau 
neoficial. Un analist al federalismului de talia lui William Riker a sesizat destul de corect că 
într-o guvernanţă multinivel de tip federal sistemul centralizat al partidelor politice 
influenţează luarea deciziei la diferite niveluri şi conferă guvernanţei un caracter mai 
centralizat decât apare în mod oficial. În cazul UE partidele politice sunt mai influente la nivel 
naţional decât la nivel supranaţional, grupurile politice din Parlamentul European exercită o 
anumită tutelă politică asupra partidelor din ţările membre, dar sistemul nu este comparabil cu 
cel din SUA sau Canada. 

Într-o guvernanţă multinivel de tip federal sau comunitar dispersia autorităţii peste 
jurisdicţii multiple este mai eficientă şi normativ superioară monopolului statului naţional 
centralizat. Tipul de guvernanţă multinivel în care dispersia autorităţii este limitată la un 
anumit număr de jurisdicţii nesuprapuse pentru un număr limitat de niveluri, jurisdicţii care se 
evidenţiază a fi permanente sau stabile şi cu sarcini multiple, este specific atât statelor 
federale, cât şi Comunităţii Europene. Guvernanţa comunitară este un sistem multinivel cu 
particularităţi distincte în care autoritatea în materie de decizie şi/sau politică specifică este 
dispersată sau împărţită pe cele trei niveluri teritoriale: comunitar, naţional şi subnaţional dar 
şi pe un spectru larg de actori (publici şi privaţi). 

În condiţiile integrării europene şi regionalizării se ridică problema rolului (autorităţii) 
statului naţional în luarea deciziei, mai ales în domeniul politicilor economice şi sociale.  Un  
anumit   transfer   al   autorităţii  acestuia  la  nivel  supranaţional  (comunitar)  şi subnaţional 
este evident, dar rolul autorităţilor guvernamentale naţionale se menţine deosebit de important 
în cadrul Comunităţii Europene prin prisma interguvernamentalismului reprezentat de 
Consiliul European şi Consiliul de Miniştri. Deşi fenomene majore, cum sunt globalizarea şi 
integrarea regională, diminuează autoritatea statului naţional, acesta continuă să joace un rol 
cheie în guvernanţa naţională, comunitară şi globală, iar disoluţia sa pe continentul european 
este greu de anticipat într-un viitor previzibil. Robert Keohane şi Joseph Nye nu vedeau 
înlocuirea statului naţional ca instrument esenţial al guvernanţei naţionale, comunitare şi 
globale ci doar acompanierea sa de alţi actori semnificativi ai acestei guvernanţe. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Sursa: Realizat de autor după  Guvernanţa Uniunii Europene (Prisecaru, P., Editura Economică,  
Bucureşti, 2005).  

Figura 1. Elementele guvernanţei multinivel 
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3. Principalii actori şi reţele ai guvernanţei multinivel 
 
Evidenţierea caracterului supranaţional al guvernanţei comunitare ridică chestiunea 

împărţirii puterii între principalii actori atât la nivel vertical, cât şi la nivel orizontal. În primul 
caz, nivelul comunitar nu poate funcţiona fără această repartizare a puterii la alte niveluri. 
Împărţirea puterii între UE şi guvernele naţionale este vizibilă în cazul Consiliului European, 
Consiliului de Miniştri şi puzderiei de comitete interguvernamentale din cadrul celor trei 
piloni. În plus, UE se bazează în mare măsură pe guvernele naţionale (ministere şi agenţii) 
pentru a transpune şi implementa politicile şi dreptul comunitar (sau aşa-numitul acquis 
comunitar). Dar şi nivelul subnaţional intervine în acest proces complex, ceea ce 
fundamentează temeinic teoria guvernanţei multinivel (Prisecaru, 2005). În ce măsură nivelul 
subnaţional este implicat în conceperea şi implementarea politicii structurale, de exemplu, 
rămâne de analizat, deşi unii autori au rezerve serioase în acest caz. 

La nivel orizontal împărţirea puterii nu implică doar instituţiile, ci şi diverse alte forţe 
politice, cum sunt grupurile de interese şi societatea civilă, organizate la nivel comunitar. 
Partidele politice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar, şi societatea civilă s-au 
preocupat intens de chestiuni de ordin constituţional, domeniu unde de multe ori mass-media a 
recurs la manipulări şi mistificări grosolane. În chestiuni de luare a deciziilor, care privesc 
aspecte regulatorii ale integrării pieţelor, grupurile de interese s-au organizat foarte bine la 
nivel comunitar şi şi-au promovat interesele împreună cu guvernele naţionale în cadrul 
dezbaterilor organizate de instituţiile comunitare. Dacă Comisia a promovat interesele 
generale ale Comunităţii, Consiliul şi Parlamentul au susţinut interese specifice şi de multe ori 
contradictorii. De aceea se poate afirma că procesul de elaborare a politicilor este influenţat de 
reţele orientate spre politici sau probleme, care au atât o existenţă neoficială, cât şi una 
instituţionalizată. 

Există anumite dimensiuni ale guvernanţei comunitare pe care orice teorie sau doctrină 
serioasă trebuie să le releve, cum ar fi caracterul ei politic şi juridic, diferitele tipuri de 
schimbări specifice acestui sistem, încadrarea structurilor guvernanţei la nivelul politicilor în 
cadrul unei structuri sistemice mai cuprinzătoare, dimensiunea normativă a guvernanţei 
(Bulmer, 2004). Toate aceste dimensiuni sunt abordate de către neoinstituţionalism. 

Există o multitudine de actori în cadrul guvernanţei europene (politici, economici, 
sociali, culturali, instituţionali şi extrainstituţionali) şi există două reţele principale: una 
teritorială/verticală implicând instituţiile publice naţionale şi supranaţionale şi 
funcţională/orizontală implicând actorii publici şi privaţi, prezentate în figurile următoare. 

 
A-reţea teritorială/verticală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Prisecaru P., Guvernanţa Uniunii Europene (Prisecaru, P., Editura Economică,  
Bucureşti, 2005).  

Figura 2. Sistemul de guvernare multinivel în UE 

UE - Instituţii Comunitare 

State naţionale- Guverne şi Parlamente 

Nivel subnaţional: Autoritǎţi Regionale şi Locale 
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Sursa: Prisecaru P., Guvernanţa Uniunii Europene (Prisecaru, P., Editura Economică,  
Bucureşti, 2005). 

Figura 3. Sistemul de guvernare multinivel în UE. B-reţea funcţională/orizontală 
 
Principalii actori publici cu un rol important în elaborarea politicilor comunitare şi în 

refigurarea politicilor naţionale sunt: ministerele, departamentele şi agenţiile guvernamentale 
din fiecare stat, Consiliul de Miniştri(al UE) şi în cadrul acestuia COREPER, Directoratele 
Generale ale Comisiei Europene şi cabinetele comisarilor, numeroasele comitete, subcomitete 
şi grupuri de lucru asociate Comisiei, parlamentele naţionale şi regionale, Parlamentul 
European, Consiliul European, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor, alte 
organizaţii europene. Acest cadru instituţional extrem de complex conferă atât avantaje, cât şi 
dezavantaje promovării intereselor actorilor privaţi (grupurilor de interese).  

În ceea ce priveşte principalii actori privaţi studiile elaborate de autori ca Schmitter, 
Streeck, Greenwood, Mazey, Richardson, Schendelen, Eising, Kohler-Koch, Georges, 
Grande, Wallace, Young, Aspinwall, Peschke au ajuns la concluzia că arhitectura 
instituţională a elaborării politicilor comunitare modelează formarea şi articularea intereselor 
private. Conform teoriei neofuncţionaliste stabilirea nivelului comunitar de decizie şi 
transferul de competenţe şi resurse dinspre nivelul naţional spre cel comunitar a impulsionat 
formarea grupurilor de interese la nivel european (Eurogrupuri), iar Comisia Europeană a 
sprijinit în mod activ acest proces, acordându-le un acces privilegiat la nivel comunitar. Odată 
cu programul pieţei unice a fost potenţată şi formarea acestor grupuri. Analizele empirice au 
relevat că faţă de grupurile de interese la nivel naţional acestea posedă anumite particularităţi 
organizaţionale care privesc calitatea de membru, resursele lor, structurile lor interne, 
domeniile lor de organizare. 

În ceea ce priveşte apartenenţa la Eurogrupuri trebuie menţionat că ele cuprind de 
regulă organizaţii, peste două treimi cuprind federaţii de grupuri şi numai o treime cuprind 
persoane fizice şi juridice. Principalele organizaţii (de vârf) la nivel european sunt ale 
fermierilor – COPA(Comitetul Organizaţiilor Agricole), lucrătorilor – ETUC (Confederaţia 
Sindicatelor Europene), oamenilor de afaceri – UNICE(Uniunea Confederaţiilor Industriale şi 
Patronale Europene), consumatorilor – BEUC (Biroul European al Uniunii Consumatorilor), 
fiind de fapt federaţii ale grupurilor de interese naţionale.  

În afara organizaţiilor de vârf care grupează largi categorii profesionale există şi 
organizaţii sectoriale constituite din membrii aceluiaşi sector (persoane fizice şi/sau juridice), 
cum ar fi producătorii chimici, producătorii de autoturisme. În ceea ce priveşte domeniile 
organizaţionale se poate observa caracterul strict specializat al apartenenţei şi activităţilor. În 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei există un mare număr de Eurogrupuri de interese strict 
specializate, organizate pe baza unor criterii variate, cum ar fi tipul cercetării (fundamentală, 
aplicativă, industrială), statutul juridic al organizaţiei (universităţi, academii) sau discipline 
academice. 

Actori publici Actori privaţi 

- Instituţii comunitare 
- Autoritǎţi naţionale 
- Autoritǎţi regionale 
- Autoritǎţi locale 

- Grupuri de interese 
• Patronate 
• Sindicate 
• Fermieri 
• Femei 
• Consumatori 
• ONG-uri 
• Alţi actori 

Comunitǎţi de 
politici, 
Reţele pe 
subiect, 
Parteneriate,  
Comitologie 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 456 

Datorită faptului că totuşi cele mai multe Eurogrupuri au fost formate pe baza 
organizaţiilor naţionale şi din cauza diversităţii acestora s-au accentuat diversitatea şi 
fragmentarea la nivel European. Datorită acestui fenomen din cadrul arhitecturii sistemului 
multinivel, agregarea intereselor la nivel european este slabă, nu urmează o logică funcţională, 
ci una teritorială, iar rezultanta este un sistem în care coexistă Euroorganizaţii tip umbrelă ale 
unor organizaţii naţionale puternice care au interese de ordin general cu Euroorganizaţii strict 
specializate ale unor grupuri naţionale de interese.  

Anumite interese de afaceri specifice au fost promovate de organizaţii neoficiale, 
transsectoriale, destul de influente, de genul micilor cluburi, meselor-rotunde sau coaliţiilor 
ad-hoc. Printre ele se pot menţiona Masa-Rotundă a Industriaşilor (1983), Comitetul UE al 
Camerei de Comerţ Americane (1985), Masa-Rotundă a Industriei Europene bazată pe 
Tehnologia Informaţiei (1981), Dialogul de Afaceri Transatlantic (1995). Aceste grupuri 
neoficiale au fost extrem de pretenţioase în selectarea membrilor şi axate pe obiective 
specifice, nu au necesitat transfer de resurse şi puteri organizaţionale şi au reuşit să promoveze 
eficient interese de grup la nivel comunitar. 
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Rezumat. Spectrul larg de probleme pe care le ridică implementarea de proiecte, 
având în vedere şi diversitatea domeniilor de finanţare (cercetare-dezvoltare, formare 
profesionlală, agricultură, industria informatică, silvicultură, industrie prelucrătoare, 
construcţii, servicii etc.), solicită în mod inevitabil un efort susţinut de monitorizare şi 
corectare a inadvertenţelor, a provocărilor pe care piaţa liberă le ridică dar şi a deficitului 
de competenţe şi cunoştinţe cu care se confruntă instituţiile în România de azi. Lucrarea de 
faţă are ca obiectiv verificarea existenţei legăturii dintre volumul total al proiectelor depuse 
şi totalul proiectelor implementate. 

 
Cuvinte-cheie: capacitatea de absorbţie; cofinanţare; convergenţă; fonduri 

nerambursabile; funcţia de regresie. 
 
Coduri JEL:  F36, O19. 
Coduri REL:  13G, 18F, 20F. 

 
 

1.  Introducere 
Declinul economic  început în 2008 a avut ca  principal efect  deteriorarea acută a 

climatului de afaceri. Dacă în 2008, la nivelul Uniunii Europeane creşterea PIB avea deja o 
valoare scăzută (0,8%), în 2009 s-a înregistrat o scădere medie de 4%. Recesiunea a fost 
destul de puternică în statele baltice, ea înregistrând rate negative (între 14% şi 18%), Polonia 
fiind singura ţară care s-a bucurat de o creştere economică în 2009 (1,2%). 

Totalul investiţiilor a scăzut cu aproximativ 15% în 2009, în comparaţie cu anul 
precedent, iar consumul a scăzut cu aproximativ 3%. Exporturile de bunuri şi servicii s-au 
diminuat dramatic cu aproape 20%, iar investiţiile străine directe au scăzut în mai multe ţări 
din centrul şi estul Europei. Cheltuielile publice au crescut jucând un rol contraciclic. Această 
creştere s-a datorat, în principal, protecţiei oferite de sistemele naţionale de ajutor social şi 
planurilor de stimulare adoptate de multe dintre statele membre în contextul planului european 
de redresare economică.  

Având în vedere situaţia economică precară, majoritatea ţărilor şi-au îndreptat atenţia  
către atragerea de fonduri nerambursabile, mai ales că asistenţa structurală acordată statelor  
membre din UE-27 pentru perioada de programare 2007-2013 este de 308 miliarde de euro, 
ceea ce reprezintă 35% din bugetul UE  în valoare de 862 miliarde de euro (Florescu, 2008: 
pp.263-268), de două ori mai mult decât în prima perioadă de programare (1994 – 1999), când 
s-au alocat 155,1 miliarde euro şi de 1,7 ori mai mult decât în cea de-a doua perioadă de 
programare, când s-au alocat 182, miliarde de euro. Din cele 308 miliarde de euro, România 
poate atrage 32 miliarde euro în perioada 2007 – 2013. 

   
2. Stadiul actual al procesului de absorbţie  
 
Conform unui comunicat al Ministerului de Finanţe, la 30.09.2010 era depus un număr 

de 21.902 proiecte cu o valoare de 190.775.310.816 lei, din care aprobate 5.523 proiecte în 
valoare totală de 49.445.748.670 lei, contractate un număr de 3.915 proiecte în valoare de 
41.448.909.269 lei şi plăţi efectuate în valoare de numai 5.127.274.579 lei. În ceea ce priveşte 
situaţia pe fiecare program operaţional ea se prezintă după cum urmează: 
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Tabelul 1  
Capacitatea de absorbţie pe fiecare program operaţional la 30.09.2010 

 

PROIECTE DEPUSE PROIECTE APROBATE PROIECTE 
CONTRACTATE  

 
Program 

Operaţional 

Alocări UE  
2007- 2010 

cumulat 
 

lei 

Număr 
pro-
iecte 

Valoare totală 
 

lei 

Nu-
măr 
pro-
iecte 

Valoare totală 
 

lei 

Nu-
măr 
pro-
iecte 

Valoare totală 
 

lei 

Total plăţi 
 
 
 
 

lei 
 
PO Regional 

 
7.194.887.975 

 
6.960 

 
50.693.421.253 

 
1.039 

 
11.407.389.679 

 
797 

 
10.528.182.450 

 
1.838.812.450 

 
POS Mediu 

 
8.348.260.504 

 
263 

 
25.074.787.011 

 
152 

 
10.859.978.653 

 
128 

 
10.183.653.074 

 
992.245.922 

 
POS Transport 

 
8.626.620.068 

 
58 

 
23.312.917.138 

 
27 

 
5.434.620.731 

 
24 

 
4.850.544.786 

 
159.662.008 

POS Creşterea 
Competitivităţii 
Economice 

 
5.148.640.145 

 
6.926 

 
55.418.504.849 

 
1.952 

 
7.438.088.881 

 
1.378 

 
5.478.617.635 

 
814.195.846 

POS 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 

 
 

6.496.119.903 

 
 

6.639 

 
 

34.451.220.320 

 
 

2.037 

 
 

13.693.612.110 

 
 

1.317 

 
 

9.885.081.531 

 
 

1.271.829.259 

POS 
Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 

 
 

553.966.176 

 
 

987 

 
 

1.478.253.594 

 
 

261 

 
 

338.077.129 

 
 

223 

 
 

289.068.978 

 
 

30.047.634 

PO Asistenţă 
Tehnică 

 
343.552.891 

 
69 

 
346.206.651 

 
55 

 
273.981.487 

 
48 

 
233.760.815 

 
20.481.460 

Sursa: Autoritatea pentru Coordonarea Fondurilor Structurale. 
 

Datele prezentate în tabelul de mai sus arată că proiecte au fost depuse într-un număr 
destul de mare, numărul proiectelor aprobate şi contractate este însă unul destul de scăzut, pe 
ansamblu gradul de absorbţie fiind de doar 13,48%. Pe programe operaţionale, Programul 
Operaţional Regional este campionul cu 24,43%, iar la polul opus se situează Programul 
Operaţional Sectorial Transporturi cu 1,85%.  

 

 
Sursa: prelucrarea autorului.  

Figura 1. Situaţia proiectelor depuse, aprobate, contractate şi a plăţilor 
 în total fonduri alocate la 30.09.2010 
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Pentru a realiza în anul 2010 o rată de absorbţie a fondurilor europene se impune o 
scurtare a termenelor şi o simplificare a procedurilor aferente, inclusiv modificarea legislaţiei 
achiziţiilor publice. În actualul context al crizei internaţionale o modalitate de relansare ar consta 
în posibilitatea utilizării fondurilor europene mai rapid prin majorarea sumelor deblocate, sume 
ce în prezent sunt programate să se extindă până în 2013 (Huba Ştefănescu, 2008, pp. 376-383). 
 

3. Analiza legăturii existente între valoarea totală a proiectelor depuse  
şi cea a proiectelor implementate 

 
Ţinând cont de proporţia mică a proiectelor aprobate în totalul proiectelor depuse, mi-am 

propus  ca, prin intermediul metodei de analiză privind regresia simplă, să testez existenţa 
legăturii între cei doi indicatori,  în perioada ianuarie 2009 – septembrie 2010.  Cunoscând că 
funcţia de regresie reprezintă relaţia matematică care există între două variabile independente ce 
indică totodată modul în care se modifică caracteristica rezultativă „y” (valoarea totală a 
proiectelor aprobate) în condiţiile în care se modifică doar valorile caracteristicii independente 
„x” (valoarea totala a proiectelor depuse), ceilalţi factori ce ar putea influenţa fenomenul se 
consideră a avea o acţiune constantă (Florescu, 2010, pp. 266- 273). 
  

Tabelul 2  
Valoarea proiectelor depuse şi aprobate în perioada 

 ianuarie 2009-septembrie 2010 
 – lei – 

Luna Valoare totală 
proiecte depuse 

Valoare totală 
plăţi Luna Valoare totală 

proiecte depuse 
Valoare totală 

plăţi 

Ianuarie 713.458.156 6.211.132 Decembrie 5.747.533.926 170.899.756 
Februarie 2.579.436.372 37.973.624 Ianuarie 2.976.259.769 154.974.323 
Martie 1.432.932.467 151.575.013 Februarie 1.103.327.166 177.786.832 
Aprilie 2.237.747.656 36.739.638 Martie 3.062.459.365 152.594.203 
Mai 2.738.146.594 132.686.707 Aprilie 10.794.415.592 209.239.871 
Iunie 3.843.350.210 95.299.405 Mai 14.218.057.049 296.965.526 
Iulie 5.220.708.296 105.988.610 Iunie 7.375.968.219 245.510.596 
August 2.902.432.571 370.800.835 Iulie 6.769.536.447 288.790.786 
Septembrie 19.489.146.310 186.211.810 August 5.692.511.909 613.248.531 
Octombrie 17.936.196.301 126.092.119 Septembrie 11.579.512.773 476.871.384 
Noiembrie 3.872.669.447 345.427.568 Total 132.285.806.595 4.381.888.269 

Sursa: Autoritatea pentru Coordonarea Fondurilor Structurale 
 
 
Astfel, utilizând datele din tabelul 2, am obţinut  următoarele date: 
 

Regression Statistics 
Multiple R 0,231233382 
R Square 0,053468877 
Adjusted R  Square 0,003651449 
Standard Error 0,148728709 
Observations 21 
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ANOVA 

  df SS MS F 
Significance 

F 
Regression 1 2,37416E+16 2,37416E+16 1,073297 0,313208 
Residual 19 4,20284E+17 2,21202E+16   
Total 20 4,44026E+17       

 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 168812037,3 50327602,55 3,354263442 0,003332 63475155 274148920 
X 
Variable  0,006325966 0,006106143 1,036000301 0,313208 -0,0064543 0,01910627 

Sursa: prelucrarea autorului. 
 

În urma analizei acestor date se constată: 
 Multiple R indică o legătură pozitivă, dar foarte slabă; 
 R Square indică o proporţie forte redusă în care valoarea plăţilor este explicată de 

către valoarea proiectelor depuse. Doar 5,35% din variabila dependentă este explicată prin 
evoluţia variabilei independente; 

 Din informaţiile anterioare, de asemenea, putem identifica valorile coeficienţilor α0 
şi α1; ecuaţia de regresie poate fi rescrisă:                 

εepuseproiecte_d .006337,3168.812.03  Plăţi ++= 0  
 Ţinând cont de probabilitatea asociată p-value = 0,0033, care este mai mică decât 

0,05 putem respinge cu o probabilitate de 95% ipoteza nulă, care afirmă că parametrul de 
regresie este egal cu 0; 

 Significance F este mai mare de 5%, de unde rezultă că modelul de regresie nu este 
valid, influenţa variabilei explicative asupra variabilei explicate fiind nesemnificativă; 

 Testul F (F = 1,073297), indică o valoare pozitiva mică, ceea ce invalidează modelul 
liniar de regresie care descrie relaţia între nivelul proiectelor plătite şi proiectele depuse. 
Putem, deci, considera că există alţi factori care influenţează relaţia de dependanţă dintre cele 
două variabile. 
 

 
Sursa: prelucrarea autorului. 

Figure 2. Diagrama de împrăştiere 
 

 
În încercarea de a majora măsura în care variabila independentă este explicată pe baza 

variabilei independente, am efectuat o transformare de tip logaritm (ln). 
Rezultatele obţinute fiind prezentate în cele ce urmează: 
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Regression Statistics 
Multiple R 0,554842662 
R Square 0,30785038 
Adjusted R Square 0,271421452 
Standard Error 0,865355502 
Observations 21 

ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 

F 
Regression 1 6,328233 6,328233 8,450712 0,009038 
Residual 19 14,22796 0,74884   
Total 20 20,5562       

 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 4,7980012 4,82903 0,993575 0,332916 -5,30927 14,90528 
X Variable  0,631541296 0,217248 2,907011 0,009038 0,176837 1,086246 

Sursa: prelucrarea autorului. 
 
Astfel, după transformare, am mărit valoare R2 de la 5,35 la 30,78, ceea ce evidenţiază 

că aproximativ 5% din variabila dependentă (proiecte aprobate) este explicată prin evoluţia 
variabilei independente (proiecte depuse). Oricum, procentul se menţine redus. 

În plus, valoarea modestă a testului F determină menţinerea invalidării modelului. 
 

 
Sursa: prelucrarea autorului. 

Figura 3. Diagrama de împrăştiere după logaritmare 
 

4. Concluzii  
 
În concluzie, în invalidarea modelului poate fi invocată şi seria mică de date utilizată, 

însă părerea mea este că trebuie acordată o importanţă deosebită problemelor întâmpinate de 
către potenţialii beneficiari ai acestor tipuri de fonduri de finanţare. Problemele sunt multiple, 
între ele, însă ponderea cea mai mare o deţine în ultima perioadă cofinanţarea. Beneficiarii au 
nevoie de cofinanţare pentru:  partea de  contribuţie proprie, pentru demararea şi plata contractorilor, 
precum şi pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. 

Accesul la Fondurile Sociale şi de Coeziune oferă României posibilitatea de a-şi 
dezvolta în mod echilibrat regiunile rămase în urmă, să modernizeze infrastructura de trasport 
şi mediu, să sprijine dezvoltarea rurală, să ceeze noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă, 
să promoveze politici sociale care să ducă la creşterea standardului de viaţă. 
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Rezumat. Demersul ştiintific evidenţiază contribuţia capitalului uman la realizarea 
creşterii economice. Sunt prezentate mai întâi consideraţii teoretice referitoare la teorii şi 
modele neoclasice de creştere economică, iar apoi câteva contribuţii ale capitalului uman şi  
educaţiei la creşterea economică. În contextul actual, am considerat necesară studierea 
influenţei capitalului uman asupra creşterii economice întrucât legătura dintre cele două este 
evidentă: capitalul uman, prin educaţia sa, contribuie  la dezvoltarea societăţii, iar calitatea 
educaţiei depinde de nivelul de dezvoltare. 

            De asemenea, autorii prezintă cateva studii empirice referitoare la efectele 
(rezultatele) produse de educaţie asupra creşterii economice. 

 
Cuvinte-cheie: creştere economică; capital uman; educaţie; investiţie în educaţie. 
 
Coduri JEL: I21, O40.  
Coduri REL: 8E, 4B.  
 
 
1. Introducere  

 
În cercetarea întreprinsă, am pornit de la premisa că rolul capitalului uman în realizarea 

dezvoltării şi creşterii economice este primordial. Altfel spus, educaţia indivizilor generează 
creşterea posibilităţilor de alegere, produce efecte ale creşterii pe termen mediu şi lung.  

De altfel, acumularea de capital uman conferă beneficii atât indivizilor, cât şi firmelor 
şi societăţii. O parte dintre aceste beneficii iau forma unor câştiguri  financiare mai mari, 
conduc la o productivitate sporită şi implicit la creştere economică.  

Investiţia în capitalul uman este un determinant important pentru capacitatea de câştig 
a indivizilor şi pentru perspectivele lor de angajare şi joacă un rol major în determinarea 
nivelului şi distribuţiei veniturilor la nivelul societăţii. 

Însă, investiţia în capitalul uman este în strânsă legătură şi cu alte beneficii ce apar ca 
urmare a creşterii nivelului de cunoştinţe, conducând astfel la creşterea nivelului de educaţie a 
indivizilor. Educaţia poate să le aducă oamenilor nu numai cele mai bune cunoştinţe 
tehnologice, dar, prin instruirea potenţialilor inovatori, conduce la un avans al cunoştinţelor şi 
contribuie totodată la creşterea economică.  

Creşterea nivelului de educaţie este de asemenea un motiv pentru câştigarea unei mai 
mari stabilităţi pe piaţa muncii, contribuind la reducerea şomajului. 

Scopul cercetării vizează evidenţierea legăturii dintre creşterea economică şi 
contribuţia capitalului uman în realizarea acesteia, evidenţiindu-se de altfel faptul că educaţia 
indivizilor constituie unul din principalii factori ai dezvoltării şi ai creşterii economice. 
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Principala caracteristică a dezvoltării economice o constituie amplificarea rolului 
capitalului uman ca element esenţial al creşterii economice; de aceea cele două componente se 
constituie în obiectivul principal al cercetării.  

 
2. Teorii şi modele neoclasice de creştere economică 
 
Pe parcursul evoluţiei societăţii s-a constatat că există un consens asupra necesităţii 

creşterii economice. De aceea, teoriile şi modelele creşterii evidenţiază diferite modalităţi prin 
care activitatea prezentă o influenţează pe cea viitoare şi identifică sursele care pot conduce la 
creştere continuă. Aceste teorii au evoluat în timp, în funcţie de dinamica realităţii economice 
şi de evoluţia instrumentelor de analiză economică. 

Modelul neoclasic al creşterii explică modul în care acumularea de capital şi 
schimbările tehnologice influenţează economia.  

În anii’60, teoriile creşterii economice se bazau în principal pe modelul neoclasic dezvoltat 
de Ramsey (1928), Solow (1956), Swan (1956), Cass (1965) şi Koopmans (1965). O trăsătură 
importantă a modelului o reprezintă proprietatea de convergenţă: cu cât este mai scăzut 
nivelul iniţial al PIB per capita, cu atât mai mare este rata estimată de creştere economică. 
Proprietatea derivă în modele neoclasice din economiile de scară descrescătoare ale 
capitalului. Economiile care sunt înzestrate cu mai puţin capital per lucrător (comparativ cu 
capitalul pe lucrător pe termen lung) tind să înregistreze rate mai mari de creştere şi 
randamente mai mari. Această convergenţă este condiţionată, întrucât nivelul de steady-state 
sau pe termen lung al capitalului şi outputului per angajat depind în modelul neoclasic de 
înclinaţia către economisire, rata de creştere a populaţiei şi funcţia de producţie.  

Extinderi recente ale modelului sugerează includerea diferenţelor între ţări, în ceea ce 
priveşte politicile guvernamentale referitoare la consumul guvernamental, protecţia drepturilor 
de proprietate şi distorisonarea pieţelor naţionale şi internaţionale (Barro, 1997). 

O altă abordare a modelului neoclasic este aceea că, în absenţa unor îmbunătăţiri 
permanente ale tehnologiei, într-un anumit moment se previziona încetarea creşterii 
economice. Această abordare, în care se regăsesc însă şi ecouri ale teoriei lui Malthus (1798) 
şi Ricardo (1817), are la bază presupunerea  că randamentele descrescătoare se aplică 
conceptului amplu de capital. Datele empirice pe termen lung arată însă că ratele de creştere 
persistă pe mai mult de 100 de ani, fără tendinţe de scădere.  

Teoreticienii creşterii economice din anii ’50-’60 ascund această deficienţă (presupunând 
că progresul tehnologic este exogen) până în momentul apariţiei noilor modele de creştere 
economică cu progres tehnologic endogen. Progresul tehnologic implică crearea de idei noi, care 
sunt parţial nonrivale şi au în consecinţă forma unor bunuri publice. Specialişti în economie 
precum Arrow (1962) şi Sheshinski (1967) construiesc un model unde ideile şi descoperirile 
fiecărei persoane se difuzează imediat în întreaga economie, fapt relativ fezabil deoarece 
ideile sunt nonrivale. Mai târziu, Romer (1986) a arătat că un cadru competitiv poate 
determina o rată de echilibru a progresului tehnologic, însă rata de creştere nu va mai fi 
optimă. De altfel, cadrul competitiv se modifică dacă luăm în considerare că progresul 
depinde parţial şi de eforturile de cercetare şi dezvoltare şi că inovaţiile se diseminează 
gradual şi inegal. În acest caz, o teorie descentralizată a progresului tehnologic solicită 
modificări majore ale cadrului competiţiei pentru a încorpora elemente ale competiţiei 
imperfecte. Noul val al cercetărilor (Romer, 1986, (Lucas, 1988, (Rebelo, 1991) construit pe 
baza rezultatelor lui Arrow (1962), Sheshinski (1967) şi  Uzawa (1965) nu a introdus cu 
adevărat o teorie a  schimbării modelelor  tehnologice. În aceste modele, creşterea ar fi putut 
evolua la infinit, graţie faptului că randamentele investiţiilor, inclusiv în capitalul uman, nu se 
diminuează neapărat pe măsură ce economiile se dezvoltă.  

Începând cu anii 1990, pe fondul reafirmării interesului ştiinţific pentru fenomenul şi 
teoria de creştere economică, apar  modele de creştere în care progresul tehnologic este 
endogen,  fiind un rezultat propriu al activităţii economice. 
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Considerat iniţiatorul acestora, Romer este urmat de Helpman (1992), Renelt (1991), 
Shaw (1992), Tang Frederich van der Ploeg (1992) ş.a.  

Două aspecte au motivat ulterior folosirea datelor agregate pentru a estima efectele edu-
caţiei asupra ratei de creştere. În primul rând, relaţia dintre educaţie şi creştere la nivel de date 
agregate poate oferi o înţelegere mai bună a teoriilor de creştere endogenă şi, după caz, poate 
confirma sau infirma anumite teorii. În al doilea rând, operarea la nivel macroeconomic captu-
rează şi efectele externe ale educaţiei pe care literatura microeconomică nu le poate include. 

În modelele de creştere endogenă, rolul capitalului uman poate fi împărţit în două mari 
categorii, consideră Aghion şi Howitt (1998):  

a) în prima categorie, conceptul de capital include capitalul uman, iar creşterea 
economică se realizează graţie acumulării de capital uman în timp, precum în modelele lui 
Uzawa (1965) şi al lui Lucas (1988).  

b) în a doua categorie de modele, creşterea se datorează stocului deja existent de 
capital uman, care generează inovaţii, prezente în modelul lui Romer (1990), cel al lui Nelson 
şi Phelps (1966), modelul lui Rustichini şi Schmitz (1991), Acemoglu şi Zilibotii (2000).  

Însă, implicaţiile rolului diferit al capitalului uman în modelele de creştere economică 
au fost studiate de Romer (1990). Acesta realizează o regresie a creşterii anuale medii a 
producţiei per capita între anii 1960-1985 pe baza ratei de alfabetizare din 1960 şi observă 
modificări ale acesteia între 1960-1980, menţinând constant nivelul iniţial al PIB-ului/per 
capita şi nivelul investiţiilor în acesta. Concluziile sale arată că nivelul iniţial al ratei de 
alfabetizare, şi nu modificările acestuia au condus la creşterea producţiei.  

Alţi specialişti Benhabib, Spiegel (1994) consideră că dacă ar fi introduse într-o 
ecuaţie de creştere a PIB-ului modificările ratei de şcolarizare, acestea ar avea un efect 
nesemnificativ.  

În zilele noastre, unii specialişti în economie consideră că există mai multe mecanisme 
prin care creşterea economică poate fi influenţată. Unul dintre acestea este educaţia capitalului 
uman (Milles, 2004). Se consideră că o educaţie superioară contribuie la dezvoltarea 
tehnologiei, iar indivizii investesc în educaţie tot mai mult pentru a se adapta dezvoltării. 
Valoarea adăugată a modelului derivă din faptul că recompensa pentru educaţie este diferită în 
funcţie de ţară/economie naţională, nivel de dezvoltare.  

Consideraţii asemănătoare prezintă în studiile lor şi alţi autori (Hanushek, Wößmann, 
2008), precizând că literatura de specialitate indică cel puţin trei mecanisme prin care educaţia 
poate contribui la creşterea economică.  

Primul este acela prin care educaţia creşte productivitatea muncii şi în consecinţă 
nivelul de output (precum în teoriile neoclasice de creştere ale lui Mankiw, Romer şi Weil).     

În al doilea rând, educaţia poate creşte capacitatea de inovare a unei economii şi 
cunoaşterea unor noi tehnologii, produse şi procese, şi  promovează creşterea, după cum se 
stabileşte în modelele cu creştere endogenă, al lui Lucas (1988), Romer (1990), Aghion şi 
Howitt (1998).  

Iar în al treilea rând, educaţia poate facilita procesul de diseminare şi transmitere a 
cunoaşterii necesar înţelegerii şi procesării noilor infomaţii şi implementării cu succes a noilor 
tehnologii, fapt ce conduce la creştere economică.  

 
3.  Contribuţia capitalului uman şi a educaţiei la creşterea economică 
  Birdsall, Ross şi Sabot (1997) studiază contribuţia capitalului uman şi efectele 

educaţiei asupra creşterii în Asia de Est şi America Latină. Aceştia arată că recompensele 
pentru educaţie sunt mai mari în ţările din Asia de Est în comparaţie cu ţările din America 
Latină, datorită nivelului de dezvoltare economică diferit, precum şi strategiilor 
macroeconomice implementate. 

Barro şi Sala-i-Martin (1995) realizează o regresie pentru un grup de ţări şi ajung la o 
concluzie similară: capitalul uman contribuie relativ scăzut la creşterea economică a ţărilor în 
curs de dezvoltare, faţă ce cele în care ritmul de creştere este ridicat. 
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Bjorklund şi Lindhal (2005) folosesc date pentru PIB şi educaţie pentru perioada 1960-
1990, pentru 83 de ţări dezvoltate, cât şi în curs de dezvoltare.  

Concluzia la care ajung este că, pentru o ţară medie, un an suplimentar de educaţie este 
asociat cu o creştere de aproximativ 29% a PIB per capita, iar pentru 23 de  ţări OECD, relaţia 
este semnificativă şi pozitivă, deşi mai redusă (15%).   

Alături de educaţie, mulţi economişti folosesc aşa-numitele „regresii de tip Barro” 
pentru a lua în considerare şi alţi factori (Bjoklund, Lindhal, 2005). 

Barro (1997) estimează creşterea pentru aproximativ 100 de ţări pe perioada 1965–
1985 ca o funcţie a modificărilor nivelului educaţiei. Include în model un număr de variabile 
de control precum nivelul iniţial al educaţiei la începutul perioadei, speranţa de viaţă, 
interacţiunea între PIB şi capitalul uman, instabilitatea politică şi cheltuielile publice pentru 
educaţie. Însă, nu sunt identificate din punct de vedere statistic modificări semnificative ale 
efectelor educaţiei asupra creşterii economice. 

La nivel macroeconomic, numeroşi autori printre care Theodore Schultz şi Denison au 
studiat contribuţia educaţiei la creşterea economică.  

Din punct de vedere teoretic, cele două variante descrise de cei doi specialişti în 
economie  conduc la rezultate relativ apropiate prezentate în Tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Estimarea contribuţiei educaţiei la creşterea economică  
 

Contribuţia educaţiei la creşterea economică  
Ţara Schultz Denison 

SUA 17,9 15,0 
Marea Britanie 8,4 12,0 
Norvegia 6,3 7,0 
Olanda 4,0 5,0 
Hawai 12,0 16,1 
Chile 11,4 4,5 
Argentina 12,7 16,5 
Columbia 24,5 4,1 
Venezuela 14,8 2,4 
Filipine 10,8 10,5 

 

Sursa: G. Psacharopoules, Returns to education. An updated 
international comparison, Int. King, (ed.), Education and Income, 
World Bank Staff Working Paper no. 402, the World Bank, 
Washington D.C., 1993, p. 119. 

 
Estimările celor doi sunt relevante în cazul ţărilor dezvoltat, iar în cazul ţărilor în curs 

de dezvoltare acest lucru nu este valabil decât întro proporţie redusă.  
Cei doi autori (Schultz şi Denison) nu au fost singurii preocupaţi de relaţia dintre 

educaţie şi creşterea economică. 
Însă, o reflectare a acesteia este cuprinsă în modelul beckerian al educaţiei (1964) ca 

principală componentă a investiţiei în capitalul uman, subliniind efectele economice ale 
acesteia; pornind de la costurile şi profiturile estimate ale educaţiei, autorul descoperă 
corelaţiile existente între nivelul studiilor, al câştigurilor obţinute sau dobândirea unui loc de 
muncă. Prin analiza efectuată acesta a constatat că veniturile persoanelor educate şi instruite 
cresc mai repede decât ale celor mai puţin educate şi instruite, dezvoltând conceptul curbelor 
vârstă-câştiguri sau vârstă-avere, precizând că forma lor este determinată de investiţia în 
educaţia individului. 

De altfel, Becker a pornit de la un model a cărui ipoteză era aceea că educaţia creşte 
productivitatea celui care o posedă, dezvoltându-şi astfel teoria sa despre capitalul uman. 
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Potrivit modelului specificat de Nelson şi Phelps (1966), educaţia conduce la o 
diseminare a tehnologiei mai mare, iar indivizii trebuie în consecinţă să devină mai educaţi 
pentru a se adapta la aceasta. Valoarea adăugată a modelului sugerează că beneficiile educaţiei 
diferă pentru diversele economii, depinzând de nivelul acestora.  

Din ce în ce mai mult, este recunoscută contribuţia educaţiei la creşterea economică, 
iar cercetarea arată că investiţia în acest domeniu produce rate de recuperare atât la nivel 
individual, cât şi social comparabile cu investiţia în capitalul fizic. 

Prin urmare, unul dintre cele mai importante aspecte ale educaţiei indivizilor îl 
constituie impactul pe care îl are aceasta asupra capitalului uman şi implicit a creşterii 
economice (Gherghina, 2009). 

În procesul creşterii economice, factorul uman intervine prin sporirea volumului 
muncii prestate la scară macroeconomică, precum şi a calităţii sale, exprimată sintetic prin 
intermediul productivităţii muncii. Din punct de vedere calitativ, factorul uman în procesul 
creşterii economice se impune prin: ridicarea propriei calităţi (dependentă de calificare şi de 
motivaţia pentru muncă) şi productivitatea muncii (influenţată şi de înzestrarea tehnică a 
muncii). Spre exemplu, studii realizate în anul 2004 în Marea Britanie au evidenţiat faptul că 
pregătirea are un efect pozitiv asupra productivităţii. Astfel, o creştere de 5% a pregătirii e 
asociată cu o creştere de 4% a productivităţii şi cu o creştere salarială de 1,6%. 

Specialişti în economie precum Hanushek şi Kimko (2000) au analizat efectele 
educaţiei asupra creşterii economice, constatând că efectele calităţii educaţiei  sunt cu mult 
mai importante decât cele ale cantităţii acesteia. Autorii estimează creşterea economică în 
perioada 1960–1990 ca funcţie de durata medie a educaţiei, constatând că rezultatele la testele 
de matematică şi ştiinţe ale naturii pentru 31 de ţări bogate şi sărace au confirmat creşterea. 
Rezultatele arată că relaţia între creştere şi educaţie scade de la 0,55 la 0,10 puncte 
procentuale  atunci când rezultatele la teste sunt folosite ca  variabilă de control. Rezultatele la 
teste sunt din punct de vedere statistic semnificative, în timp ce educaţia în ansamblu nu este, 
având în vedere că ambele variabile au fost folosite simultan. Rezultatele testelor sunt astfel 
interpretate ca o creştere a calităţii forţei de muncă.  

De exemplu, forma generală a ecuaţiei de tip macro Mincer este: 
jjJ

g
j SBBG εΔ+Δ×+=Δ 10ln  

unde: 
Δln g

jG  – media geometrică a veniturilor 

jSΔ – educaţia medie 
Iar forma generală a unei regresii de creştere economică este următoarea: 

jZSYYj tjtjtj εββββ +×+×+×+=Δ −−− 1,31,21,10  

unde:  
ΔYj este modificarea PIB per capita din anul t - 1 în anul t, logaritmat  
Sj,t-1 = media anilor de şcolarizare ai populaţiei în anul iniţial  
Yj,t -1 = logaritmul PIB per capita iniţial 
Zj,t-1 include variabile precum inflaţia, modificări ale duratei educaţiei medii, capitalul etc.  
 

Una din diferenţele  pe care le prezintă ecuaţiile de creştere faţă de cele bazate strict pe 
modelul mincerian este aceea că acelea de creştere folosesc modificările logaritmului PIB per 
capita ca variabilă dependentă, faţă de modificările în logaritmul veniturilor. Dacă venitul are 
o distribuţie normală şi variază constant în timp, iar ponderea muncii este constantă în acest 
rezultat, faptul că PIB-ul este folosit în locul veniturilor pentru muncă nu influenţează logica 
regresiei. Dacă funcţia  producţiei agregate ar fi una stabilă de tip Cobb-Douglas, de exemplu, 
atunci ponderea muncii ar fi constantă şi  ar asigura o corelaţie a ecuaţiilor de tip macro 
Mincer cu cele de creştere.  

Cu toate acestea, luând  în considerare un alt tip al funcţiei de producţie, nu există o 
corelare simplă între efectele şcolarizării asupra veniturilor individuale din muncă şi efectele 
şcolarizării asupra PIB. În al doilea rând, literatura macro empirică omite de multe ori 
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schimbările produse în nivelul de şcolarizare şi include numai nivelul iniţial al acesteia. Dacă 
este inclusă modificarea în nivelul de şcolarizare, impactul său estimat ar reflecta efectele 
generale ale echilibrului educaţiei la nivel de ţară. În al treilea rând, pentru că mare parte din 
literatura macro este motivată de studiul problemei convergenţei, cercetătorii menţin constant  
nivelul iniţial al PIB, care poate fi şi o variabilă potrivită să substituie stocul iniţial de capital 
din funcţia de producţie Cobb-Douglas.  

În acest sens,  modelul mincerian arată că schimbările în nivelul mediu ar trebui să 
reprezinte determinantul creşterii veniturilor. Însă, literatura de specialitate macroeconomică 
empirică, din contră, consideră de obicei creşterea ca o funcţie a nivelului iniţial al educaţiei.   

  
4. Concluzii 
 
Unul dintre cele mai importante aspecte ale educaţiei indivizilor îl constituie impactul 

pe care îl are aceasta asupra capitalului uman şi a creşterii economice. Contribuţia educaţiei la 
creşterea economică este larg recunoscută, iar ştiinţele arată că investiţia în acest domeniu 
produce rate de recuperare atât la nivel individual, cât şi social comparabile cu investiţia în 
capitalul fizic. 

Analizele economice cu privire la educaţie evidenţiază legăturile care există între 
investiţiile în capital uman şi creşterea economică. Această relaţie este de tipul legăturilor 
duble: pe de o parte, investiţiile în educaţie influenţează creşterea economică prin volumul lor, 
iar, pe de altă parte, creşterea economică este influenţată de calitatea investiţiilor în educaţie 
realizate, aspect ce se reflectă în eficienţa economică a acestora. 

Prin urmare, în acest secol este necesară o regândire a legăturii dintre educaţia 
capitalului uman şi creşterea economică, deoarece realitatea este evidentă: creşte rolul 
educaţiei în dezvoltarea economică, în accelerarea ritmului ei, pe de o parte, iar, pe de altă 
parte, calitatea educaţiei depinde de nivelul de dezvoltare al ţării.  
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Rezumat. În ultimii ani asistăm la creşterea volumului de resurse publice locale, 
autorităţile publice organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale diversificând 
structurile aflate în subordinea lor cu scopul realizării tuturor sarcinilor care le-au fost 
transferate. Ca urmare, poziţia instituţiilor publice subordonate s-a consolidat prin creşterea 
numărului acestora, precum şi a volumului de resurse derulate prin aceştia. În această 
lucrare ne propunem să evidenţiem particularităţile gestiunii financiare a fondurilor publice 
prin intermediul instituţiilor publice de subordonare locală în contextul descentralizării din 
România. 

 
Cuvinte-cheie: finanţe publice locale; instituţii publice; management financiar public. 

 
Cod JEL: H72. 
Cod REL: 13K. 
 
 
1. Introducere 
Finanţele publice locale au căpătat o importanţă mai mare, fapt ce impune o analiză 

mai detaliată privind modul de gestionare a fondurilor. Creşterea resurselor publice derulate 
prin bugetele locale a dus şi la o diversificare a structurilor organizatorice ale primăriilor şi 
consiliilor judeţene, inclusiv creşterea numărului de instituţii publice de subordonare locală. 

Pe măsură ce structurile organizatorice locale au devenit mai complexe pe verticală, 
mecanismele financiare utilizate la nivelul central au fost introduse şi la nivel local. Astfel 
autorităţile publice locale şi instituţiile subordonate acestora au trebuit să se adapteze şi să-şi 
perfecţioneze propriile mecanisme financiare integrate. Buna funcţionare a relaţiilor dintre 
ordonatorul principal de credite (autorităţile publice locale) şi ordonatorii subordonaţi 
(instituţiile publice) este cheia succesului managementului financiar.     

În această lucrare ne propunem să evidenţiem particularităţile gestionării resurselor 
financiare publice locale direct de către autorităţilor locale, respectiv prin instituţii 
subordonate. Într-un capitol ulterior vom exemplifica modul de gestionare a fondurilor publice 
constituite la nivelul judeţului Ilfov (derulate prin Consiliul Judeţean Ilfov şi instituţiile aflate 
în subordinea acesteia). 

Această lucrare a fost finanţată de CNCSIS–UEFISCSU, proiect nr. IDEI 1780/2008 
intitulat Strategii de management financiar integrat la instituţiile publice româneşti din 
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în contextul economiei bazate pe 
cunoştinţe. 

 
2. Mecanisme financiare la nivelul administraţiei publice locale 
 
Importanţa finanţelor publice locale a crescut constant pe măsura descentralizării. Noi 

competenţe au fost transferate de la nivel central la cel local. Componenta financiară a acestui 
proces se traduce sub forma creşterii veniturilor locale (în special din sume şi cote defalcate 
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transferate de la bugetul local) pentru acoperirea cheltuielilor mai mari ale aceloraşi bugete 
locale.  
 Resursele financiare locale sunt utilizate pentru asigurarea plăţilor ce cad în sarcina 
autorităţilor locale. În cursul procesului de decentralizare au fost întâlnite diverse modalităţi 
prin care noile competenţe au fost transferate la nivel local. În unele situaţii au existat instituţii 
publice centrale ce au fost trecute în subordinea autorităţilor locale, acestea prestând în 
continuare serviciile pentru care au fost înfiinţate (spitale, evidenţa persoanelor, unităţi de 
învăţământ etc.). În alte situaţii, autorităţile locale au trebuit să-şi completeze oferta de servicii 
publice pentru a se alinia noilor exigenţe legale (acordarea ajutorului minim garantat, 
programul „Cornul şi laptele”). În acest din urmă caz, autorităţile locale puteau prelua în 
structura proprie noua activitate sau puteau crea o instituţie de-sine-stătătoare.  

Aceste plăţi se pot realiza direct de către autoritate locale, prin intermediul instituţiilor 
publice aflate în subordine sau prin intermediul unor terţe persoane juridice. Aparent, interesul 
public vizează exclusiv asigurarea finanţării pentru anumite categorii de cheltuieli, fără a fi 
relevantă persoana plătitorului. Aprofundând analiza, se pot observa numeroase diferenţe din 
punct de vedere al mecanismelor financiare angrenate în finalizarea acţiunilor. În acest studiu 
ne propunem să evidenţiem particularităţile plăţilor realizate de instituţiile publice 
subordonate. 
 Plăţile directe efectuate de autorităţile publice locale se efectuează din creditele 
bugetare deschise pe seama bugetului local. Deschiderile de credite bugetare se fac în limita 
veniturilor încasate la buget, fără a depăşi plafoanele stabilite de bugetul local. Efectuarea 
acestor plăţi impune acordul scris al ordonatorului principal de credite (primar/preşedinte al 
consiliului judeţean sau înlocuitori) pentru fiecare plată în parte. Externalizarea anumitor 
categorii de plăţi către instituţiile subordonate reduce volumul de documente gestionate la 
nivelul autorităţii publice locale, fiind nevoie doar de asigurarea finanţării pe baza 
dispoziţiilor bugetare. Aceste plăţi sunt consistente datorită faptului că vizează în primul rând 
serviciile de bază ale autorităţii locale (ce nu pot fi externalizate) şi investiţiile în crearea şi 
întreţinerea de bunuri publice (şcoli, străzi, parcuri, spitale etc.). 
 Plăţile se pot realiza şi prin terţe persoane juridice, cu condiţia ca autoritatea publică să 
se afle într-o relaţie specială cu acestea, cel mai adesea să deţină părţi sociale sau cotă-parte 
din patrimoniul acestora. Încurajarea înfiinţării de asociaţii intercomunitare prin Legea 
administraţiei publice locale a dus la o dinamizare a externalizării plăţilor, în special a celor 
care vizează achiziţii în cadrul unor proiecte cu finanţare de la UE. 
 Plăţile prin instituţii publice autorizate sunt expresia externalizării anumitor activităţi de 
către autoritatea locală către instituţiile de specialitate subordonate. Tipologia instituţiilor 
publice subordonate s-a diversificat în timp ca urmare a necesităţii creării de instituţii care să 
gestioneze anumite domenii sau prin preluarea unor instituţii din subordinea ministerelor de 
resort. Chiar dacă unele instituţii publice nu figurau ca instituţii subordonate, legislaţia a permis 
ca acestea să beneficieze de finanţări din mai multe surse, aceştia gestionând fondurile publice 
locale în mod similar cu instituţiile subordonate. Externalizarea este o soluţia pentru a nu 
aglomera organigrama autorităţii prin crearea de noi direcţii, compartimente, birouri etc. Prin 
externalizare se procedează la delegarea integrală a competenţelor către instituţia subordonată, 
fapt ce are avantajul că transferă toate activităţile birocratice de la autoritate la instituţia 
subordonată. Pe lângă beneficiile punctate anterior trebuie să remarcăm şi o reducere a 
controlului direct pe care o exercită autoritatea în cazul fiecărei acţiuni în parte. Această situaţie 
reprezintă principalul motiv pentru care autorităţile prezintă o oarecare reticenţă la externalizare. 
 

3. Finanţele publice locale ale Judeţului Ilfov 
 
Bugetul judeţului Ilfov, administrat de Consiliul Judeţean Ilfov, a crescut constant în 

ultimii zece ani. Veniturile bugetare au fost de 14,5 mil. RON în anul 2000, în timp ce în anul 
2009 acestea au crescut la 168,2 milioane RON (cu 1060% în termeni nominali). Cheltuielile 
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au avut o tendinţă similară, crescând cu 1465% (de la 10,5 milioane RON în anul 2000, la 
153,8 milioane RON în anul 2009). Situaţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului judeţean Ilfov 
în perioada 2000-2009 este redată în graficul de mai jos.  
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Figura 1. Veniturile şi cheltuielile bugetului judeţului Ilfov (2000-2009) 
 

Creşterea fluxurilor financiare publice s-a realizat pe fundalul creşterii numărului de 
instituţii publice ce au beneficiat de finanţare din bugetul judeţului. Instituţiile publice ce au 
beneficiat de finanţări din bugetul Judeţului Ilfov în perioada 2006-2009 sunt prezentate în 
tabelul de mai jos. Orizontul de analiză este axat pe perioada scursă după implementarea noii 
clasificaţii bugetare începând cu 1 ianuarie 2010. Datele detaliate permit o comparare în timp, 
însă nu şi cu datele financiare raportate pe vechea clasificare.    
 

  Tabelul 1 
Instituţiile publice ce au beneficiat de finanţări din bugetul Judeţului Ilfov 

 

Instituţia Capitol 
bugetar 2006 2007 2008 2009 

Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului 
pentru Apărare 

Alte servicii 
publice x x x x 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 
Persoanelor 

Alte servicii 
publice x x x x 

Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Ilfov 
Alte servicii 
publice x x x x 

Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională al 
Judeţului Ilfov 

Alte servicii 
publice  x x x 

Autoritatea de Transport Ilfov 
Alte servicii 
publice   x x 

Centrul Militar Judeţean Ilfov 

Apărare, 
ordine 
publică şi 
siguranţă 
naţională x x x x 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 472 

Instituţia Capitol 
bugetar 2006 2007 2008 2009 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov 

Apărare, 
ordine 
publică şi 
siguranţă 
naţională x x x x 

Centre Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (Periş, Tâncăbeşti, 
Voluntari) Învăţământ x x x x 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Învăţământ x x x x 
Spitale (judeţean, Buftea, Periş, Bălăceanca) Sănătate x x x x 
Centrul Judeţean de Asistenţă Medico-Socială pentru 
Bolnavi Cronici Domenşti Sănătate x x x x 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cultură x x x x 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Asistenţă 
socială x x x x 

Sursa: Consiliul Judeţean Ilfov. 
 
 Odată cu creşterea numărului de instituţii subordonate (aici includem şi pe cele 
asimilate din rândul celor care beneficiază de finanţări), autoritatea publică a transferat sume 
mai mari către instituţii pentru a se realiza plăţi. Cu toate acestea, plăţile realizate de 
autoritatea publică au rămas la nivel înalt, dar cu o tendinţă de stabilizare. 
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Figura 2. Plăţile realizate de Consiliul Judeţean Ilfov, respectiv instituţiile subordonate  
 (2006-2009) 

 
Dacă analizăm structura plăţilor realizate de autoritatea locală (Consiliul Judeţean 

Ilfov) în comparaţie cu instituţiile subordonate putem observa o uşoară creştere a ponderii 
plăţilor realizate prin instituţiile subordonate. 
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Figura 3. Structura plăţilor realizate de Consiliul Judeţean Ilfov, 
 respectiv instituţiile subordonate  (2006-2009) 

 
 Din punct de vedere al structurii funcţionale a plăţilor, fiecare domeniu în parte 
prezintă particularităţi. De regulă, structurile preluate au păstrat toată gama de plăţi pe care le 
realizau încă din vremurile când erau subordonate ministerelor. Activităţile noi sunt asigurate 
direct de autorităţi până în momentul în care se consideră că este oportună înfiinţarea unei 
instituţii publice de sine stătătoare. În cazul bugetului local al judeţului Ilfov, Consiliul 
Judeţean Ilfov asigură cu prioritate plăţile de la capitolele de administraţie publică, dobânzi 
aferente datoriei publice locale, educaţie (programul cornul şi laptele), cultură şi culte 
(drepturile personalului neclerical), asistenţă socială (drepturi acordate însoţitorilor 
persoanelor cu handicap) şi transporturi (drumuri judeţene). Instituţiile publice subordonate 
Consiliului Judeţean Ilfov efectuează plăţi în principal în domeniile: alte servicii, apărare şi 
ordine publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (tabelul 1). 
 
 4. Concluzii 
 
 Modul de organizare la nivelul autorităţilor publice locale are un impact asupra 
finanţelor publice, în special în ceea ce priveşte plăţile ce se realizează din fondurile 
constituite la nivelul bugetelor locale. Modul de organizare este strâns legat de 
responsabilităţile (şi adesea structurile) transferate în cadrul procesului de descentralizare. 
 Externalizarea anumitor activităţi, şi implicit a plăţilor aferente, către instituţii publice 
subordonate autorităţilor publice locale reprezintă soluţia găsită pentru a nu aglomera 
organigrama autorităţii, mai ales în cazul în care este vorba despre activităţi ce necesită un 
volum important de resurse (umane, materiale, logistice etc.). Externalizarea are o serie de 
avantaje notabile, dar presupune o diminuare a controlului direct din partea autorităţii. 
 Pe analiza comparativă realizată la bugetul local al judeţului Ilfov pe anii 2006-2009 se 
observă o creştere a numărului instituţiilor publice şi o diversificare a domeniilor în care 
acestea funcţionează. Din punct de vedere al fondurilor derulate, în continuare cele mai 
importante sume sunt gestionate de Consiliul Judeţean Ilfov (în calitate de autoritate publică), 
dar şi instituţiile subordonate se bucură de o încredere evidentă având în vedere cuantumul 
plăţilor pentru care sunt răspunzătoare în urma externalizării către acestea. 
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Rezumat. Instituţiile  din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale beneficiază 
de unele  dintre cele mai mari alocaţii din bugetul de stat, fiind finanţate în principal din 
redistribuiri ale  produsului intern brut. Cheltuielile cu ordinea publică sunt cheltuieli 
neproductive, care consumă definitiv o parte din produsul intern brut. Obiectivul principal al 
articolului îl reprezintă analiza reacţiei cheltuielilor cu ordinea publică din România faţă de  
modificarea produsului  intern brut şi a  cheltuielilor  totale ale bugetului de stat. 

 
Cod JEL: H56. 
Cod REL: 13Z. 
 
Cuvinte-cheie: cheltuieli publice; predicţie; elasticitate; regresie; autoregresie. 
 
 
1. Introducere 

 
Finanţele publice sunt definite în legătură cu existenţa statului şi a instituţiilor sale 

centrale şi locale, adică în legătură cu existenţa şi funcţionarea instituţiilor de drept public.  
Angajamentele financiare apar sub forma resurselor care generează creanţe (drepturi de 
încasare) sau sub forma cheltuielilor care pot genera obligaţii (datorii care trebuie plătite). 
Constituirea şi administrarea mijloacelor băneşti publice sunt obiect al dreptului constituţional 
şi al dreptului administrativ (Stroe, Armeanu, 2004, p. 5) 

Cheltuielile instituţiilor publice, şi a celor  de ordine publică şi siguranţă naţională,  din 
punct de vedere al conţinutului economic pot fi clasificate în cheltuieli curente, cheltuieli de 
transferuri, cheltuieli cu proiectele finanţate din Fonduri externe nerambursabile postaderare, 
cheltuieli de asistenţă socială, cheltuieli de active nefinanciare, operaţiuni financiare, ceea ce 
implică rambursările de credite externe contractate de ordonatorii de credite. Cheltuielile 
curente se caracterizează prin faptul că sunt un consum definitiv de produs intern brut şi în 
această categorie intră cheltuielile de personal, de bunuri şi servicii, dobânzi, transferuri, 
asistenţă socială, iar cheltuielile de active nefinanciare sunt un avans de produs intern brut, 
investiţiile. În clasificaţia funcţională se identifică sectoarele de activitate ale instituţiilor 
publice, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor este încadrat la capitolul Apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

 
2. Finanţarea instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională 
 
Finanţarea instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională se realizează, în 

principal, prin resurse provenite din fondurile publice prin redistribuire din produsul intern 
brut, fonduri ce asigură acoperirea cheltuielilor  necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor 
ce le revin pe linia ordinii publice.  

Cheltuielile destinate instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională sunt alocate 
pentru finanţarea nevoilor curente, dar şi pentru continuarea procesului de reorganizare, 
operaţionalizare şi modernizare a capacităţilor necesare misiunilor de securitate extinsă şi 
apărare colectivă, în cadrul alianţelor europene şi ale Alianţei Nord Atlantice la standarde 
NATO şi, de asemenea, prioritatea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru anul 2010 
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referitoare la îndeplinirea angajamentelor asumate de România pentru aderarea la spaţiul 
Schengen la data prevăzută – martie 2011 – în vederea asigurării unei depline libertăţi de 
mişcare a cetăţenilor români, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, 
combaterea infracţionalităţii, a terorismului, criminalităţii organizate şi transfrontaliere. 

Ponderea cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa  naţională în produsul intern brut diferă 
de la un an la altul în funcţie de dezvoltarea economică şi de nevoile publice, de gradul de îndatorare.  

Pe fondul crizei mondiale principalul obiectiv al Guvernului României constă în 
creşterea capacităţii de absorbţie a resurselor disponibile din impozite şi taxe colectate la 
bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile provenite de la Uniunea Europeană. În acest 
context, se impune luarea măsurilor cu caracter excepţional, care prin eficienţa aplicării 
acestora să conducă la reducerea efectelor crizei şi la relansarea economiei naţionale şi 
implicit la creşterea produsului intern brut. 

Aşadar, asistenţa structurală nerambursabilă este cu atât mai valoroasă, cu cât preia o 
parte considerabilă din eforturile economice care ar fi trebuit făcute pe cont propriu (Florescu,  
2010, p. 272) 

 
3. Elasticitatea cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa naţională 

între anii 2000 -2010 
 
3.1. Model  
Modelul este elaborat pe baza procedeelor statistice (Stroe, Focşeneanu, Braşoveanu,   

2004). Cu ajutorul acestui model se pot face estimări de  previziuni pentru cheltuielile cu 
ordinea publică şi siguranţa naţională ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în funcţie 
de tendinţa istorică de evoluţie a produsului intern brut şi a cheltuielilor totale ale bugetului de 
stat. 

Pentru determinarea modelului am parcurs următoarele etape: 
Etapa I:   Am luat în considerare seriile de date pentru anii 2000- 2010; 
Etapa II: Am considerat elasticitatea cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa naţională: 
a) în raport cu PIB (eI)    

 eCOPSN/PIB = 1/
1/

1

1

−
−

−

−

t

t

PIBPIBt
COPSNCOPSNt

 

unde:   
 t= 2000, 2001, 2002, 2003, ……, 2010 

 
b )   în raport cu cheltuielile totale ale bugetului de stat (eII) 

eCOPSN/CTB = 
1/

1/

1

1

−
−

−

−

t

t

CTBCTBt
COPSNCOPSNt

 

unde:   t= 2000, 2001, 2002, 2003, ……, 2010 
 

Etapa III: Vom determina câte o ecuaţie de regresie pentru fiecare dintre eI si eII 
a ) regresie temporala 
 

btaet +×=  

b) autoregresie  
 

neme tt +×= −1  
Pentru a explica modificarea elasticităţii pe parcursul perioadei 2000-2010 am 

considerat modelul de tip liniar de forma: 
bxay t +×=  

unde: 
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yt – cheltuieli cu ordinea publică i siguranţa naţională în anul t 
xt– produsul intern brut şi respectiv cheltuieli totale ale bugetului de stat în anul t 
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Observaţie:  
- pentru regresia temporala n = 10 
- pentru autoregresie n = 9  
 
3.2. Aplicarea modelului  pentru produsul intern brut, cheltuielile totale  

ale bugetului de stat şi cheltuielile cu ordinea publică şi siguranţa naţională 
 
Pentru aplicarea elasticităţii am prelucrat  evoluţia produsului intern brut, a 

cheltuielilor totale ale bugetului de stat şi evoluţia  bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat 
pentru  Ministerul Administraţiei şi Internelor  în ceea ce priveşte  cheltuielile curente cu 
ordinea publică, pentru   anii  2000- 2010. Nivelul nominal al cheltuielilor cu ordinea publică 
şi siguranţa naţională, cu cheltuielile totale ale bugetului de stat şi nivelul nominal al 
produsului intern brut sunt exprimate în unităţi monetare naţionale, în preţuri curente. 

 
Tabelul 1 

– mil. lei preţuri curente – 
 

Ani 
 

Produsul intern brut 
 

Cheltuieli totale Bugetul  
de stat 

Cheltuieli totale 
„Ordine publică şi siguranţă 

naţională” 
2000 80.984,6 14.375,53 1.128,63 
2001 117.945,8 18.401,22 2.001,71 
2002 152.017 23.638,63 2.537,94 
2003 197.427,6 29.107,81 3.239,53 
2004 247.368 35.132,06 3.885,24 
2005 287.200 37.017,69 2.880,81 
2006 342.400 43.655,25 6.904,44 
2007 404.700 64.373,52 10.094,38 
2008 503.900 80.888,54 11.507,46 
2009 491.273 94.781,78 10.795,67 
2010 211.414,80 101.678,40 6.448,10 

Sursa: Prelucrare proprie după datele Institutului Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
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Aplicând modelul sus prezentat şi rezolvând relaţiile modelului a rezultat următoarele: 
Etapa II: 
- pentru elasticitatea cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa naţională  
a) în raport cu PIB (eI)  
 

          Tabelul 2 
Elasticitatea cheltuielilor cu ordinea publică în raport cu PIB, în perioada 2000-2010 

                                                                                                                      –  mil. lei – 

Ani  
Produsul intern brut 

Cheltuieli totale 
„ordine publică şi 

siguranţă naţională” 
 

Elasticitate 

2000 80.984,6 1.128,63 - 
2001 117.945,8 2.001,71 1,67 
2002 152.017 2.537,94 0,93 
2003 197.427,6 3.239,53 0,93 
2004 247.368 3.885,24 0,8 
2005 287.200 2.880,81 - 1,63 
2006 342.400 6.904,44 7,37 
2007 404.700 10.094,38 2,56 
2008 503.900 11.507,46 0,56 
2009 491.273 10.795,67 3 
2010 211.414,80 101.678,40 0,60 

 
Relaţia dintre cei doi indicatori este directă, elastică sau inelastică, pentru anul 2005 

apare o valoare netipică. Valorile negative sunt rezultatul unor măsuri de reorganizare a 
sistemului şi de redimensionare  a efortului cu finanţarea activităţilor specifice de ordine 
publică şi siguranţă naţională.   

b)   în raport cu cheltuielile totale ale bugetului de stat (eII) 
Tabelul 2 

Elasticitatea cheltuielilor cu ordinea publică în raport cu cheltuielile totale ale Bugetului 
de stat, în perioada 2000-2010 

– mil.lei – 

Ani 
 

Cheltuieli totale Bugetul 
de stat 

Cheltuieli totale 
”Ordine publică şi 

siguranţă naţională” 
 

Elasticitate 

2000 14.375,53 1.128,63 - 
2001 18.401,22 2.001,71 2,75 
2002 23.638,63 2.537,94 0,96 
2003 29.107,81 3.239,53 1,22 
2004 35.132,06 3.885,24 0,95 
2005 37.017,69 2.880,81 - 5,2 
2006 43.655,25 6.904,44 2,22 
2007 64.373,52 10.094,38 0,98 
2008 80.888,54 11.507,46 0,54 
2009 94.781,78 10.795,67 - 0,35 
2010 101.678,40 6.448,10 - 5,71 

 
Relaţia dintre cei doi indicatori este directă, elastică sau inelastică, dar pentru anii 

2005, 2009 şi 2010 apar valori  negative ca rezultat al redimensionării efortului cu finanţarea 
activităţilor specifice de ordine publică şi siguranţă naţională, a reducerilor salariale şi 
reducerii tuturor cheltuielilor bugetare,  de amploarea rectificărilor bugetare care par să aibă 
un efect pronunţat asupra elasticităţii. 
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Etapa III: Având două şiruri de elasticităţi eI şi eII  vom determina câte o ecuaţie de 
regresie pentru fiecare dintre eI şi eII: 

a ) regresie temporală 
-  pentru modelul „Cheltuielilor  cu ordinea publică şi siguranţa naţională şi PIB” a 

rezultat: 
13,11,0 +×= tet           cu următorii parametri    a =0,1 

                                                                           b= 1,13 
-  pentru modelul „Cheltuielilor  cu ordinea publică şi siguranţa naţională şi cheltuieli 

totale ale bugetului de stat” au rezultat următorii parametri: 
( )86,249,0 −+×= tet             cu următorii parametri  a = 0,49 

                                                                                       b= - 2,86 
b) autoregresie  
-  pentru modelul „Cheltuielilor  cu ordinea publică şi siguranţa naţională şi PIB” a 

rezultat: 
24,231,0 1 +×−= −tt ee        cu următorii parametri     m = - 0,31 

                                                                                     n = 2,24 
-  pentru modelul „Cheltuielilor  cu ordinea publică şi siguranţa naţională şi cheltuieli 

totale ale bugetului de stat” au rezultat următorii parametri: 
( )39,47 1 −+×−= −tt ee        cu următorii parametri   m = - 7 

                                                                                    n = - 4,39 
 
4. Estimarea elasticităţii cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa naţională 

pentru anul 2011 
 
Cu acest model se poate calcula elasticitatea pentru anul 2011, pe baza căreia se poate 

face o predicţie a cheltuielilor de ordine publică şi siguranţă naţională pentru respectivul an. 
 

eCOPSN/PIB = 
1/

1/

20102011

20102011

−
−

PIBPIB
COPSNCOPSN

                        

eCOPSN/PIB = 
1/

1/

20102011

20102011

−
−

CTBCTB
COPSNCOPSN

                                

 
Presupunând că se păstrează bugetul din 2010 şi pentru anul 2011 şi mergând pe 

ipoteza staţionarităţii creşterii economice, am folosit ca ipoteză acoperitoare a nivelului pentru 
predicţie, mai mult sau mai puţin oficiale referitoare la PIB, şi elaborarea bugetului pe anul 
2011. Privitor la PIB estimările oficiale merg în limita de ± 1%, iar pentru buget tendinţa este 
de diminuare sensibilă a cheltuielilor bugetare (- 1%). 

 
Valorile calculate ale elasticităţilor sunt: 
a) pentru modelul temporal 
i) e 2011 = 0,1 x 11+ 1,13                  de unde rezultă:          eCOPSN/PIB = 6.577,06  
ii)  e 2011 = 0,49 x 11+ (-2,86)                                                     eCOPSN/CTB = 6.284,96 
 
b) pentru modelul autoregresiv 
i)  e 2011 = (-0,31) x  e 2010 +  2,24           de unde rezultă:     eCOPSN/PIB = 6580,29 
ii) e 2011 = 0,42  x  e 2010 +  (- 0,68)                                             eCOPSN/CTB = 6.315,91 
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Din prognoza cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa naţională pentru anul 2011, 
ca urmare a ipotezei de staţionaritate, a perioadei de recesiune prin care trece economia 
naţională, vom avea următoarele predicţii ale acestor cheltuieli pentru anul 2011: 

COPSN 2011  cu a)  i) 6.577,06 mil.lei 
          ii) 6.284,96 mil.lei 
        b)  i) 6.580,29 mil.lei 
          ii) 6.315,91mil.lei 
În anul 2011 vom şti dacă aceste valori prognozate  ale cheltuielilor cu ordinea publică 

şi siguranţa naţională vor fi bune. 
 
Concluzii  
 
Din calculele de mai sus se observă că elasticităţile  pentru „Cheltuielile  cu ordinea 

publică şi siguranţa naţională şi PIB” sunt cuprinse între - 1,63 şi 7,37 %, elasticitatea medie fiind 
de 1,68, iar pentru „Cheltuielile  cu ordinea publică şi siguranţa naţională şi cheltuieli totale ale 
bugetului de stat” sunt cuprinse între –5,71 şi 2,75 %, elasticitatea medie fiind de –1,79). 

Consider că indicatorul elasticitate este fezabil pentru a face estimări, modelul putând 
fi utilizat pentru prognoze. 

De asemenea, cu ajutorul acestui model se mai pot efectua  estimări de previziune, în 
funcţie de tendinţa istorică de evoluţie a produsului intern brut, şi pentru alte naturi de 
cheltuieli ce se finanţează prin redistribuiri de sume din produsul intern brut sau se pot efectua 
estimări de previziune şi pentru pentru principalele cheltuielile curente cu ordinea publică şi 
siguranţa naţională  „Cheltuieli de personal”, „Cheltuieli de bunuri si servicii”, „Cheltuieli cu 
active nefinanciare” ale  Ministerului Administraţiei şi Internelor  din România în funcţie de 
tendinţa istorică de evoluţie a acestora 
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Rezumat.  Din metodologiile diverse utilizate pentru determinarea cotei efective de 
impozitare a companiilor, una în particular se bucură de o atenţie specială. Ne referim la 
aşa-numita metodologie „Devereux & Griffith”, care pe baza caracteristicilor esenţiale ale 
codului fiscal încearcă să dimensioneze cotele efective de impozitare (marginală şi medie) a 
unui proiect ipotetic de investiţii întreprins de către o companie. Pe baza acestei metodologii, 
în lucrare se vor calcula cotele efective de impozitare în România după 1990, ţinând cont de 
principalele schimbări în legislaţia fiscală pe parcursul întregii perioade. Concluzia este că 
ambele tipuri de rate se apropie de cota statutară de impozitare şi izolează impactul 
schimbărilor în metodele de amortizare şi în durata de viaţă utilă a activelor. 
 

Cuvinte-cheie: impozit; cotă marginală efectivă; cotă medie efectivă. 
 
Coduri JEL: H22, H25. 
Coduri REL: 11D, 11E, 13C. 
 
 
1. Introducere 
 
Determinarea cotelor efective de impozitare suportate de către întreprinderi este o 

problematică de mare interes pentru economişti. De-a lungul timpului, s-au conturat două 
tipuri de metodologii în domeniu. Prima, bazată pe datele din rapoartele financiare ale 
companiilor, este cunoscută sub denumirea de „micro backward-looking methodology”. Cea 
de-a doua, bazată fie pe un ipotetic viitor proiect de investiţii, fie pe simularea 
comportamentului unei firme model, este cunoscută sub denumirea de „micro forward-
looking methodology”. Fiecare din aceste metodologii are avantaje şi dezavantaje, însă 
ambele au fost folosite pe scară largă într-o serie de studii menite să determine cotele efective 
de impozitare a întreprinderilor. 

Metodologia de tip forward-looking bazată pe teoria neoclasică a investiţiilor îşi are 
originea în lucrările de referinţă ale lui Hall şi Jorgenson (1967), fiind dezvoltată de King şi 
Fullerton (1984) şi mai recent de către Devereux and Griffith (1998, 2003). Varianta bazată pe 
simularea comportamentului unei firme model a fost dezvoltată de ZEW Mannheim şi 
Universitatea din Mannheim pe baza instrumentului „European Tax Analyzer”. În această 
lucrare, vom folosi metodologia „Devereux & Griffith” pentru a calcula cotele efective de 
impozitare pentru România. Secţiunea 2 prezintă caracteristicile esenţiale ale metodologiei, 
secţiunea 3 identifică cele mai importante schimbări în legislaţia fiscală din România, pe baza 
cărora se vor calcula cotele efective de impozitare, atât cele marginale, cât şi cele medii. 
Concluziile sunt prezentate în secţiunea 4. 
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2. Scurtă descriere a metodologiei 
 
King şi Fullerton (1984) au propus un cadru de analiză bazat pe diferenţa relativă 

dintre rata de rentabilitate a unei investiţii şi rata de rentabilitate pentru economiile utilizate 
pentru finanţarea investiţiei respective. Această diferenţă relativă dintre rata de rentabilitate 
pentru o investiţie marginală înainte de impozitare (p) şi rata de rentabilitate pentru furnizorul 
de capital după impozitare (s) reprezintă cota efectivă marginală de impozitare . 
Definind costul capitalului ca rata minimă de rentabilitate înainte de impozitare pe care o 
investiţie trebuie să o asigure pentru a putea furniza investitorului o rată de rentabilitate după 
impozitare cel puţin egală cu rata reală a dobânzii pe piaţă, ei ajung la concluzia că acesta 
depinde de natura activelor în care se investeşte (clădiri industriale, maşini şi echipamente, 
stocuri), domeniul de activitate (industrie, comerţ, alte domenii), sursa de finanţare (profituri 
reinvestite, emisiuni de acţiuni, împrumuturi) şi de furnizorul de capitaluri (gospodării, 
instituţii scutite de impozit, companii de asigurări). Toţi aceşti factori sunt puternic influenţaţi 
de elemente ale sistemului fiscal precum deducerile de amortizare, metodele de evaluare a 
stocurilor, cotele de impozitare. 

Cea mai importantă contribuţie la dezvoltarea acestei metodologii a fost adusă de 
Devereux şi Griffith (1998a, 1999b), care au extins modelul prin luarea în considerare atât a 
unei investiţii interne, cât şi a unei investiţii în afara ţării, dar şi prin diferenţierea ratelor de 
actualizare utilizate de diferiţi furnizori de capitaluri. În această lucrare, vom considera doar 
cazul unei investiţii interne, lasând deoparte cazul investiţiilor peste graniţele ţării. Această 
metodologie a fost utilizată pe scară largă de Comisia Europeană (2001) într-o serie de studii 
referitoare la impozitarea companiilor în Uniunea Europeană. Detalii amănunţite se găsesc în 
Devereux (1998b, 2003) şi European Commission (2001)(1). Cea mai recentă versiune a 
studiilor pe această temă se regaşeşte într-un proiect de cercetare elaborat pentru Comisia 
Europeană (Devereux et al., 2008), ce extinde numărul ţărilor analizate (România este acum 
inclusă pentru anii 2005, 2006 şi 2007). 

În mod concret, metodologia permite determinarea cotei marginale efective de 
impozitare (effective marginal tax rate – EMTR) şi a cotei medii efective de impozitare 
(effective average tax rate – EATR) pentru un proiect de investiţii plecând de la costul 
capitalului, care este rata minimă de rentabilitate înainte de impozitare necesară a fi asigurată 
pentru ca investiţia să fie derulată. Această rată trebuie să fie cel puţin egală cu rata reală a 
dobânzii pentru ca investitorul să fie interesat să-şi asume riscul. Diferenţa dintre cele două 
rate împarţită la costul capitalului  dă dimensiunea marginală efectivă de impozitare (EMTR =  
( ). 

Proiectul presupune investiţii în proporţii egale (20%) în cinci tipuri de active: active 
necorporale, clădiri industriale, maşini, active financiare şi stocuri. Sursele de finanţare provin 
din profituri reinvestite, emisiunea de noi acţiuni şi împrumuturi. Proporţiile pentru fiecare 
sursa sunt cele folosite de OECD (2001): 55%, 10% şi, respectiv, 35%. În condiţiile unor pieţe 
concurenţiale, decizia de investiţii este influenţată de cadrul fiscal prin: cotele de impozitare 
(atât cele pentru întreprinderi, cât şi cele la nivel individual), tratamentul fiscal al amortizării 
şi al evaluării stocurilor. Este de remarcat faptul că modelul poate fi extins la nivelul 
acţionarilor, prin luarea în considerare, pe lângă a impozitului pe profit, şi a impozitelor 
personale (impozitul pe dividende, impozitul pe câştigurile de capital, diferite credite fiscale). 

Pentru fiecare sursă de finanţare, se calculează costul capitalului prin includerea în 
calcul a cheltuielii iniţiale privind investiţia, a veniturilor viitoare după impozitare generate de 
aceasta, dar şi a avantajelor fiscale rezultate în urma investiţiei. Modelul presupune creşterea 
investiţiilor asumate de întreprindere în perioada t cu o unitate, urmând ca în perioada t+1 
întreprinderea să-şi reducă investiţiile astfel încât stocul de capital să rămână neschimbat. În 
prezenţa impozitelor, din cauza deducerilor de amortizare pentru investiţii, valoarea prezentă 
netă a costului investiţiei este 1-A, unde A reprezintă valoarea prezentă a deducerilor de 
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amortizare. În perioada t+1, aceasta reprezintă (1-δ)(1+π)(1-A), astfel că întreprinderea trebuie 
să-şi reducă investiţiile cu această valoare. Câştigul în perioada t+1 din investiţia suplimentară 
este (p+δ)(1+π)(1-τ), astfel încât se poate determina valoarea netă prezentă după impozitare 
pentru investiţia finanţată din profitul reinvestit: 

,     (1) 

unde:     
A – valoarea prezentă a deducerilor de amortizare pentru o  investiţie de o unitate 

monetară; 
p – rata reală de rentabilitate financiară a investiţiei; 
δ – rata de depreciere economică; 
π – rata inflaţiei; 
τ – cota de impozitare a companiilor; 
ρ – rata de actualizare (egală cu rata  nominală a dobânzii i -  (1+r)(1+π)=(1+i)) 
Fixând R=0, costul capitalului pentru profiturile reinvestite este: 

      (2) 

În situaţia în care proiectul de investiţii este finanţat prin emisiunea de noi acţiuni (new 
equity - NE), cash-flow-ul este identic cu cel din cazul finanţării prin profituri reinvestite (RRE 
= RNE), ceea ce determină ca şi costul capitalului să fie identic ( . Când finanţarea 
se face prin împrumuturi, valoarea prezentă după impozitare este influenţată cu rambursarea 
datoriei în cuantum de 1+i în perioada t+1. Firma împrumută 1-τφ în perioada t şi 
rambursează (1-τφ)(1+i) în perioada t+1. Cum dobânda este deductibilă la calculul 
impozitului pe profit, rezultă economii fiscale în cuantum de (1-τφ)iτ, astfel încât 
întreprinderea rambursează efectiv (1-τφ)(1+i(1-τ)). Acest lucru generează cash-flow adiţional 
(FD), ce poate fi exprimat:   

, where:   

 (3) 
φ – rata de amortizare pentru investiţie; 
i – rata nominală a dobânzii. 
Costul capitalului se determină prin egalizarea valorii prezente a cash-flow-ului total 

(RD = RRE + FD) cu 0: 
    (4) 

Aşadar, costul capitalului pentru cele trei surse de finanţare este cel din ecuaţia (2) 
pentru profiturile reinvestite şi emisiunea de noi acţiuni, respectiv cel din ecuaţia (4) pentru 
împrumuturi. 

În ultima versiunea a metodologiei (Devereux et al., 2008), există o serie de mici 
modificări menite să simplifice calculul şi, de asemenea, să surprindă şi influenţa unor 
elemente fiscale suplimentare, cum ar fi cele legate de metodele de evaluare a stocurilor şi de 
impozitare a activelor imobiliare. În consecinţă, valoarea prezentă după impozitare şi costul 
capitalului pot fi scrise astfel: 

Tabelul 1 
Valoarea prezentă după impozitare 

 

 Valoarea prezentă după impozitare 
Profituri reinvestite 

 
Emisiunea de noi acţiuni ,  unde  

Împrumuturi , unde  
Sursa: Devereux et al., 2008. 
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Prin egalizarea R cu 0, costul capitalului este: 
Tabelul 2 

Costul capitalului 
 

 Costul capitalului 
Profituri reinvestite 

 
Emisiunea de noi acţiuni 

 
Împrumuturi 

 
Sursa: Devereux et al., 2008.  

 
Termenul vτπ este utilizat pentru identificarea efectului metodei de evaluare a 

stocurilor, iar pentru aceasta v = 1 în cazul utilizării metodei FIFO, v = 0 în cazul utilizării 
metodei LIFO şi, respectiv,  v = 0,5 în situaţia utilizării metodei costului mediu ponderat. De 
asemenea, v = 1 pentru investiţiile în active financiare. Impactul celorlate impozite pe capital 
este reflectat de termenul (1+ρ)e, unde e reprezintă cota efectivă de impozitate a proprietăţilor 
imobiliare (clădiri). Denumirea de cotă efectivă, prin opoziţia cu cea de cotă nominală, ţine 
seama de faptul că, în general, impozitele pe proprietăţile imobiliare sunt deductibile la 
calculul impozitului pe profit, astfel că e=(1-τ)n, unde n reprezintă cota nominală de 
impozitare a proprietăţilor imobiliare. 

Plecând de la formula costului capitalului, determinarea EMTR şi a EATR se face în 
maniera următoare: 

, unde r este rata reală a dobânzii  

,  

unde: 
R* – valoarea prezentă în absenţa impozitelor: (p-r)/(1+r) 
p – rata reală de rentabilitate înainte de impozitare (presupusă a fi 20%) 
EATR poate si scrisă şi ca: 

 
EMTR reprezintă rata minimă de rentabilitate pe care o investiţie trebuie să o 

înregistreze pentru ca întreprinderea să realizeze o rată de rentabilitate înainte de impozitare 
(costul capitalului) suficient de ridicată astfel încât să-şi poată remunera acţionarii la un nivel 
cel puţin egal cu rata reală a dobânzii pe piaţă. Aşadar, cu cât sistemul de impozitare este mai 
apăsător, cu atât mai mare va fi costul capitalului. 

EATR este utilizată pentru a determina cota efectivă de impozitare în cazul unei 
investiţii profitabile pentru care rata de rentabilitate înainte de impozitare p este situată mult 
peste costul capitalului . Ea este utilă pentru fundamentarea deciziei întreprinderii de a alege 
locaţia unei investiţii dintr-o multitudine de jurisdicţii fiscale cu regimuri diferite. 

 
3. Cazul României 
 
În acest cadru metodologic, vom calcula cotele efective de impozitare luând în 

considerare principalele caracteristici şi mutaţii în legislaţia fiscală din România în perioada 
1990 - 2010. Pentru perioada 2005 - 2007, cotele efective de impozitare se regăsesc calculate 
în Devereux et al. (2008), aşa că lucrarea de faţă va extinde perioada luată în considerare, 
păstrând setul de ipoteze iniţiale. Valorile pentru variabilele luate în considerare sunt fixe şi 
sunt cele întâlnite în EC (2001), Devereux et al. (2008). Acest lucru este necesar pentru 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a III-a. Finanțe publice 485 

izolarea impactului sistemului fiscal asupra câştigurilor de pe urma investiţiei. Păstrând 
constante aceste variabile, orice schimbare a caracteristicilor sistemului fiscal este de natură să 
evidenţieze impactul asupra EATR şi EMTR. Variabilele fiscale a căror evoluţie va fi 
urmărită de-a lungul perioadei 1990-2010 sunt: cota de impozitare a profiturilor 
întreprinderilor, regimurile de amortizare practicate, cotele de impozitare a proprietăţilor 
imobiliare şi metodele de evaluare a stocurilor. 

Variabile nefiscale ce sunt considerate fixe sunt: 
- rata reală a dobânzii r: 5% 
- rata inflaţiei π: 2% 
- rata nominală a dobânzii i: ; 
- rata de actualizare ρ = i = 7,1%; 
- rata de depreciere economică a activelor δ: industrial buildings (3.1%), machinery 

(17.5%), intangibles (15,35%) 
Variabilele fiscale a căror evoluţie va fi urmărită în perioada 1990 - 2010 sunt 
- cota de impozitare a companiilor τ; 
- cota efectivă de impozitare a proprietăţilor imobiliare (clădiri) e; 
- valoarea prezentă a deducerilor pentru amortizare pentru o investiţie de o unitate 

monetară A; 
- coeficient utilizat pentru stocuri şi active financiare v. 
Evoluţia cotelor de impozitare a profitului companiilor şi a celor de impozitare a 

proprietăţilor imobiliare este prezentată în tabelul următor. 
 

Tabelul 3 
Cotele de impozitare a profitului companiilor şi cotele nominale de impozitare  

a proprietăţilor imobiliare în România în perioada 1990-2010 
 

Perioada Cota de impozitare a 
profitului (τ) (%) Perioada Cotele nominale de impozitare a 

proprietăţilor imobiliare (n) (%) 
1990 0 - 50 1990 -1994 0,5 - 1,5 
1991 0 - 77 1995 - 1997 1,5 
1992 - 1994 30; 45 1998 - 2002 1 - 1,5 
1995 - 1999 38 2003 - 2006 0,5 - 1 
2000 - 2004 25 2007 - 2010 0,25 - 1,5 
2005 - 2010 16   

Sursa: legislaţia fiscală. 
 
Până în 1995, România a aplicat un sistem de impozitare progresivă a profiturilor 

companiilor cu rate variind între 0 şi 77%. Pentru determinarea cotelor efective de impozitare, 
am considerat cota statutară medie aplicată în fiecare perioadă, respectiv 25% pentru 1990, 
38,5% pentru 1991, 37,5% pentru 1992-1994. În mod similar am procedat şi în cazul cotei 
nominale de impozitare a proprietăţilor imobiliare: 1% pentru 1990-1994, 1,5% pentru 1995-
1997, 1,25% pentru 1998-2002, 0,75% pentru 2003-2006, 0,875% pentru 2007-2010. 

 
Tabelul 4 

Cotele efective de impozitare a proprietăţilor imobiliare în România  
în perioada 1990-2010 

 

Perioada Cota de impozitare 
a profitului (τ) (%) 

Cotele nominale de impozitare 
a proprietăţilor imobiliare (n) – 

(%) 
Cotele efective de impozitare a 
proprietăţilor imobiliare (n) (%) 

1990 25 1 0,75 
1991 38,5 1 0,615 

1992 - 1994 37,5 1 0,625 
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Perioada Cota de impozitare 
a profitului (τ) (%) 

Cotele nominale de impozitare 
a proprietăţilor imobiliare (n) – 

(%) 
Cotele efective de impozitare a 
proprietăţilor imobiliare (n) (%) 

1995 - 1997 38 1,5 0,93 
1998 - 1999 38 1,25 0,775 
2000 - 2002 25 1,25 0,9375 
2003 - 2004 25 0,75 0,5625 
2005 - 2006 16 0,75 0,63 
2007 - 2010 16 0,875 0,735 

Sursa: calcule proprii. 
 
Pentru a calcula prezentă a deducerilor de amortizare (A), este necesară identificarea 

duratei de viaţă utile a activelor stabilite de către autorităţile fiscale. 
Tabelul 5 

Durata de viaţă utilă a principalelor active în România în perioada 1990-2010 
 

 Clădiri industriale Maşini şi echipamente Active necorporale 
1990 - 1993 60 15 10 
1994 - 1998 50 9 10 
1999 - 2004 50 9 10 
2005 - 2010 40 7 10 

Sursa: legislaţia fiscală. 
 
Pentru activele necorporale, presupunerile lui Devereux et al. (2008) au fost luate în 

considerare pentru întreaga perioadă: cum codul fiscal nu prevede în mod expres durata de 
viaţă utilă a unor asemenea active, aceasta a fost stabilită la 10 ani. Pentru maşini şi 
echipamente similare, Devereux et al. (2008) au luat în considerare o perioadă de şapte ani (pe 
baza aceleiaşi presupuneri conform căreia codul fiscal nu precizează clar durata efectivă). În 
lucrarea de faţă, am luat în considerare schimbările medii în durata de viaţă utilă a unor 
asemenea active, unde pentru ultima perioadă s-a reţinut limita inferioară a intervalului în care 
se încadrează durata de amortizare fiscală. Pentru perioada 1990 – 1994, durata de viaţă utilă a 
fost cea de dinainte de 1990, estimarea ei făcându-se pe baza prevederilor legislative din 1994, 
care precizau că durata de amortizare pentru maşini şi echipamente a fost redusă cu procente 
între 20% şi 65% (media de aproximativ 40%). Pentru clădirile industriale a fost considerată o 
durată de amortizare fiscală de 60 de ani. În ceea ce priveşte metoda de amortizare utilizată, 
s-a luat în calcul cea mai avantajoasă metodă (amortizarea accelerată), mai puţin pentru 
clădiri, pentru  care s-a luat în considerare metoda amortizării liniare. De asemenea, pentru 
perioada 1990 – 1994 s-a considerat că toate activele au fost amortizate prin metoda liniară. În 
ceea ce priveşte stocurile, s-a considerat că acestea sunt evaluate după metoda LIFO (v=0) pe 
parcursul întregii perioade. 

Date fiind aceste ipoteze de lucru, se poate trece la determinarea cotelor efective de 
impozitare pentru întreaga perioadă ce începe din 1990. Rezultatele sunt reflectate în tabelul 6. 
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Tabelul 6  
Costul capitalului, cota marginală efectivă de impozitare, cota medie efectivă  

de impozitare în Romania în perioada 1990-2010 (%) 
 

   Build Intan Mach FinA Inv Mean    BuildIntanMach FinA Inv Mean 
RE 8.1 7.0 8.0 7.3 6.7 7.4 RE 9.9 8.8 10.5 9.3 8.1 9.3 
NE 8.1 7.0 8.0 7.3 6.7 7.4 NE 9.9 8.8 10.5 9.3 8.1 9.3 
D 5.8 4.7 5.7 5.0 4.3 5.1 D 5.6 4.5 6.2 5.0 3.8 5.0  

Mean 7.3 6.2 7.2 6.5 5.9 6.6 
 

Mean 8.4 7.3 9.0 7.8 6.6 7.8 
RE 38.5 29.0 37.3 31.7 25.0 32.3 RE 49.4 42.9 52.2 46.0 38.0 45.7 
NE 38.5 29.0 37.3 31.7 25.0 32.3 NE 49.4 42.9 52.2 46.0 38.0 45.7 

D 13.6 -5.9 11.6 0.0 -15.0 0.8 D 10.5 -11.4 19.4 0.0 
-

31.6 -2.6 
EMTR 

Mean 31.6 19.7 30.2 23.2 14.6 23.9 

EMTR

Mean 40.3 31.1 44.3 35.7 23.9 35.1 
RE 30.5 26.4 29.9 27.5 25.0 27.8 RE 43.6 40.1 45.5 41.7 38.0 41.8 
NE 30.5 26.4 29.9 27.5 25.0 27.8 NE 43.6 40.1 45.5 41.7 38.0 41.8 
D 21.7 17.7 21.2 18.8 16.3 19.1 D 30.3 26.9 32.2 28.5 24.8 28.5 

1990 

EATR 
 

Mean 27.4 23.4 26.9 24.4 22.0 24.8 

1991-
1993

EATR
 

Mean 39.0 35.5 40.8 37.1 33.4 37.2 
RE 9.7 8.8 8.8 9.3 8.1 8.9 RE 10.2 7.5 7.6 9.3 8.1 8.5 
NE 9.7 8.8 8.8 9.3 8.1 8.9 NE 10.2 7.5 7.6 9.3 8.1 8.5 
D 5.4 4.5 4.6 5.0 3.8 4.6 D 5.9 3.2 3.3 5.0 3.8 4.2  

Mean 8.2 7.3 7.4 7.8 6.6 7.4 
 

Mean 8.7 6.0 6.1 7.8 6.6 7.0 
RE 48.3 42.9 43.5 46.0 38.0 43.7 RE 50.9 32.9 33.9 46.0 38.0 40.4 
NE 48.3 42.9 43.5 46.0 38.0 43.7 NE 50.9 32.9 33.9 46.0 38.0 40.4 

D 7.0 -11.4 -9.1 0.0 -31.6 -9.0 D 15.0 -56.9 -51.6 0.0 
-

31.6 -25.0 
EMTR 

Mean 38.8 31.1 32.0 35.7 23.9 32.3 

EMTR

Mean 42.4 16.1 17.7 35.7 23.9 27.1 
RE 43.0 40.1 40.4 41.7 38.0 40.7 RE 44.6 36.1 36.5 41.7 38.0 39.4 
NE 43.0 40.1 40.4 41.7 38.0 40.7 NE 44.6 36.1 36.5 41.7 38.0 39.4 
D 29.7 26.9 27.2 28.5 24.8 27.4 D 31.2 22.9 23.2 28.5 24.8 26.1 

1993-
1994 

EATR 
 

Mean 38.3 35.5 35.8 37.1 33.4 36.0 

1995-
1997

EATR
 

Mean 39.9 31.5 31.8 37.1 33.4 34.7 
RE 9.9 7.5 7.6 9.3 8.1 8.5 RE 8.3 6.3 6.4 7.3 6.7 7.0 
NE 9.9 7.5 7.6 9.3 8.1 8.5 NE 8.3 6.3 6.4 7.3 6.7 7.0 
D 5.6 3.2 3.3 5.0 3.8 4.2 D 5.9 4.0 4.1 5.0 4.3 4.7  

Mean 8.4 6.0 6.1 7.8 6.6 7.0 
 

Mean 7.5 5.5 5.6 6.5 5.9 6.2 
RE 49.6 32.9 33.9 46.0 38.0 40.1 RE 39.6 21.1 21.8 31.7 25.0 27.8 
NE 49.6 32.9 33.9 46.0 38.0 40.1 NE 39.6 21.1 21.8 31.7 25.0 27.8 

D 11.1 -56.9 -51.6 0.0 -31.6 -25.8 D 15.7 -24.6 -22.7 0.0 
-

15.0 -9.3 
EMTR 

Mean 40.6 16.1 17.7 35.7 23.9 26.8 

EMTR

Mean 32.9 9.4 10.4 23.2 14.6 18.1 
RE 43.8 36.1 36.5 41.7 38.0 39.2 RE 31.0 23.8 24.0 27.5 25.0 26.2 
NE 43.8 36.1 36.5 41.7 38.0 39.2 NE 31.0 23.8 24.0 27.5 25.0 26.2 
D 30.4 22.9 23.2 28.5 24.8 26.0 D 22.3 15.1 15.3 18.8 16.3 17.5 

1998-
1999 

EATR 
 

Mean 39.1 31.5 31.8 37.1 33.4 34.6 

2000-
2002

EATR
 

Mean 28.0 20.7 20.9 24.4 22.0 23.2 
RE 7.8 6.3 6.4 7.3 6.7 6.9 RE 6.8 5.8 5.7 6.3 6.0 6.1 
NE 7.8 6.3 6.4 7.3 6.7 6.9 NE 6.8 5.8 5.7 6.3 6.0 6.1 
D 5.4 4.0 4.1 5.0 4.3 4.6 D 5.5 4.4 4.4 5.0 4.6 4.8  

Mean 6.9 5.5 5.6 6.5 5.9 6.1 
 

Mean 6.4 5.3 5.2 5.9 5.5 5.6 
RE 35.5 21.1 21.8 31.7 25.0 27.0 RE 26.7 13.2 12.3 21.0 16.0 17.8 
NE 35.5 21.1 21.8 31.7 25.0 27.0 NE 26.7 13.2 12.3 21.0 16.0 17.8 
D 7.7 -24.6 -22.7 0.0 -15.0 -10.9 D 8.9 -12.7 -14.3 0.0 -8.1 -5.2 EMTR 

Mean 27.9 9.4 10.4 23.2 14.6 17.1 

EMTR

Mean 21.3 5.6 4.5 14.7 8.9 11.0 
RE 29.1 23.8 24.0 27.5 25.0 25.9 RE 19.7 15.2 14.9 17.6 16.0 16.7 
NE 29.1 23.8 24.0 27.5 25.0 25.9 NE 19.7 15.2 14.9 17.6 16.0 16.7 
D 20.3 15.1 15.3 18.8 16.3 17.1 D 14.0 9.6 9.4 12.0 10.4 11.1 

 
 

2003-
2004 

 
 

EATR 
 

Mean 26.0 20.7 20.9 24.4 22.0 22.8 

 
 
 
 
 

2005-
2006

 
 

 
 

EATR
 

Mean 17.7 13.3 13.0 15.6 14.1 14.7 
RE 7.0 5.8 5.7 6.3 6.0 6.1 Mean  EMTR EATR τ EATR/τ 
NE 7.0 5.8 5.7 6.3 6.0 6.1 1990 6.6 23.9 24.8 25 99.2 
D 5.6 4.4 4.4 5.0 4.6 4.8 1991-1993 7.8 35.1 37.2 38 97.8  

Mean 6.5 5.3 5.2 5.9 5.5 5.7 1993-1994 7.4 32.3 36.0 38 94.8 
RE 28.1 13.2 12.3 21.0 16.0 18.1 1995-1997 7.0 27.1 34.7 38 91.4 
NE 28.1 13.2 12.3 21.0 16.0 18.1 1998-1999 7.0 26.8 34.6 38 91.0 
D 11.0 -12.7 -14.3 0.0 -8.1 -4.8 2000-2002 6.2 18.1 23.2 25 92.8 EMTR 

Mean 22.9 5.6 4.5 14.7 8.9 11.3 2003-2004 6.1 17.1 22.8 25 91.2 
RE 20.2 15.2 14.9 17.6 16.0 16.8 2005-2006 5.6 11.0 14.7 16 92.0 
NE 20.2 15.2 14.9 17.6 16.0 16.8 2007-2010 5.7 11.3 14.8 16 92.7 
D 14.6 9.6 9.4 12.0 10.4 11.2 

 
 
 
 
 

2007-
2010 

 
 

 
 

EATR 

Mean 18.2 13.3 13.0 15.6 14.1 14.8 

Sursa: calcule proprii. 
 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 488 

Pentru 2005-2006 şi 2007-2010, rezultatele sunt aproape identice cu cele calculate de 
Devereux et al. (2008). Pentru întreaga perioadă 1990-2010, se impune a constata faptul că 
EMTR, dar mai ales EATR au evoluat într-o manieră foarte similară cu evoluţia cotei statutare 
de impozitare a profitului. Valorile maxime au fost atinse în perioada 1991 – 1993, când cota 
statutară a fost de 38% şi nu era permisă amortizarea accelerată. În plus, în perioada 
respectivă, duratele de amortizare fiscală au înregistrat cel mai ridicat nivel. Este uşor de 
constatat că în anii următori, chiar dacă cota statutara a rămas la 38%, EMTR şi EATR au 
înregistrat un uşor declin, datorită în principal aplicării metodei de amortizare accelerată şi 
reducerii duratei de viaţă a activelor. Reducerea EMTR în perioada 1995-1997 este cauzată de 
adoptarea metodei de amortizare accelerate pentru maşini şi active necorporale, care a 
compensat creşterea cotei de impozitare pentru proprietăţile imobiliare. De asemenea, este 
interesant de comparat anul 1990 cu perioada 2000-2004, când cota de impozitare a profitului 
a fost aceeaşi, respectiv 25%. În timp ce EATR pentru activele financiare şi stocuri 
înregistrează acelaşi nivel (din cauză că nu există niciun fel de deducere de amortizare), 
situaţia se schimbă fundamental în cazul activelor necorporale, respectiv al maşinilor şi 
echipamentelor, care în perioada 2000-2004 au fost amortizate accelerat (EATR scade de la 
23,4% la 20,7%, respectiv de la 26,9% la 20,9%). În ultimul caz, scăderea este mai puternică, 
întrucât s-a redus şi durata de amortizare fiscală (de la 15 la 9 ani).   

De asemenea, EATR se apropie foarte mult de cota statutară de impozitare a profitului 
în perioada 1990-1994, când s-a luat în considerare doar metoda amortizării liniare. Pentru 
întreaga perioadă 1990-2010, atât EMTR, cât şi EATR se situează sub nivelul cotei statutare 
de impozitare a profitului. Începând din 2005, când cota statutară se reduce la 25%, EMTR şi 
EATR înregistrează nivelul minim. Diferenţa redusă dintre nivelul aferent perioadei 2005-
2006 şi cel aferent perioadei 2007-2010 este cauzată de impozitele pe proprietate a căror cotă 
a crescut din 2007 (de la 0,75% la 0,875% în termeni nominali, respectiv de la 0,63% la 
0,735% în termeni efectivi). 

 
4. Concluzii 
 
Metodologia Devereux & Griffith prezintă avantajul de a evidenţia impactul fiscalităţii 

asupra proiectelor de investiţii, prin luarea în considerare a principalelor elemente ale 
sistemului fiscal. Lucrarea a extins calculele efectuate de Devereux et al. (2008) la întreaga 
perioadă de după 1990. Rezultatele au arătat că EMTR and EATR au urmat îndeaproape 
evoluţiile înregistrate în planul cotei statutare de impozitare a profitului şi, de asemenea, 
permit evidenţierea impactului schimbării metodei de amortizare sau cel al modificării duratei 
de amortizare fiscală. Cel mai puternic taxate sunt clădirile industriale şi activele financiare, 
motivul fiind economiile fiscale foarte reduse, respectiv inexistente rezultate de pe urma 
amortizării. Dacă s-ar fi considerat că evaluarea stocurilor se face după metoda FIFO, EMTR 
and EATR pentru stocuri ar fi fost egale cu cele pentru activele financiare. Metodologia oferă 
un solid cadru conceptual pentru evaluarea modificărilor din cadrul sistemului fiscal, servind 
ca fundament pentru instituirea diverselor facilităţi fiscale. 
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Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune studierea gradului de independenţă financiară 
şi decizională a autorităţilor publice locale  într-o serie de state în tranziţie din sud-estul 
Europei. În urma analizei s-au identificat punctele tari şi punctele slabe ale reformei 
finanţelor publice, pentru fiecare ţară în parte, cu  fundamentarea ulterioară a unui 
clasament al descentralizării în zonă. 

 
Cuvinte-cheie: descentralizare; reformă; finanţe publice; venituri publice; cheltuieli 

publice. 
 
Cod JEL: H700. 
Cod REL: 13G. 

 
 

1. Introducere 
 
În ultimii 20 de ani, ţările în tranziţie din estul şi centrul Europei s-au angajat să realizeze 

o serie de reforme cuprinzătoare în privinţa sistemelor de guvernare, pe linia descentralizării 
finanţelor publice locale. Moştenirile socialismului şi ale planificării centralizate au generat însă 
greutăţi în implementarea unui sistem de descentralizare eficient, care să-şi atingă obiectivele. 
Acest obiectiv a reprezentat şi încă reprezintă o provocare pentru multe dintre ţările în curs de 
tranziţie întrucât, în cele mai multe cazuri, pe un stabiliment deosebit de complicat al reformei, 
procesul a fost grăbit, hazardat, lipsit de transparenţă şi coerenţă. 

Tendinţa globală de cedare a responsabilităţii privind furnizarea unei părţi din bunurile 
şi serviciile de interes public de la nivel central către niveluri inferioare de guvernare se 
bazează în toate cazurile pe principiul subsidiarităţii. Aplicarea acestuia duce atât la o utilizare 
mai eficientă a resurselor în economie, cât şi la o creştere a eficienţei în furnizarea de bunuri şi 
servicii publice. Orice guvernare democratică trebuie asociată la un moment dat cu nevoia de 
descentralizare, întrucât aceasta constituie un mijloc important prin care poate creşte 
participarea la procesul decizional, consolidându-se astfel responsabilitatea organelor de 
conducere şi crescând transparenţa în acţiune a guvernului. 

 
2. Stadiul cercetării 
 
În literatura de specialitate se identifică numeroase efecte ale descentralizării finanţelor 

publice locale, cum ar fi creşterea economică, bunăstarea socială, eficienţa alocării resurselor 
publice, controlul mai bun al inflaţiei, al deficitelor bugetare (Shah, 1998, King Ma, 2001, 
Davoodi, Zou, 1998, Martinez-Vasquez, McNab, 2003, Akai, Sakata 2002, György, 
Câmpeanu, György, Miricescu, 2010). Însă nu trebuie să înţelegem ca există numai efecte 
pozitive. Apariţia acestora are legatură cu un bun management public şi un cadru instituţional 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a III-a. Finanțe publice 491 

adecvat, altfel, se creează oportunităţi pentru creşterea corupţiei (Bardhan, Mookherjee, 2006) 
sau pot să crească foarte mult cheltuielile publice şi implicit deficitul bugetului central 
(DeMelo, 2000, Fornasari et al., 2000). 

Lucrarea lui Bird et al. (1995) a asigurat o evaluare comparativă privind fenomenul de 
descentralizare în primii ani de tranziţie a ţărilor europene spre o economie de piaţă. Un studiu 
ceva mai recent al lui Wetzel & Dunn (2001) a examinat progresele inegale privind 
descentralizarea financiară şi provocările existente pentru realizarea unei descentralizări efective 
în ţările în curs de tranziţie din Europa Centrală şi de Est. Concluziile acestor studii sunt că în 
perioada de început a tranziţiei, dezechilibrele financiare naţionale s-au adâncit şi producţia a 
ajuns în colaps din cauza problemelor structurale. Monetizarea deficitelor naţionale pentru a 
susţine producţia şi ocuparea forţei de muncă, liberalizarea preţurilor cu efectele inflaţioniste 
ataşate, toate acestea au amplificat impactul macroeconomic negativ al dislocărilor structurale 
originale (Tanzi, Tsibouris, 2000, Alan, Sundber, 2001, Valdivieso, 1998).  

 
3. Metoda cercetării 
 
În cele ce urmează vom supune atenţiei evoluţia descentralizării finanţelor publice 

locale într-o serie de ţări  în tranziţie din estul şi centrul Europei, în comparaţie cu situaţia din 
ţara noastră. Alegerea statelor analizate a avut drept fundament trecutul istoric comun şi 
trecerea la o economie de piaţă într-o perioadă relativ similară, pe un context economic, social 
şi chiar politic echivalent. Cercetarea noastră presupune calcularea unor indicatori care pun în 
lumină gradul de descentralizare a finanţelor publice locale prin modul de repartizare a 
veniturilor şi a cheltuielilor publice între nivelurile de guvernare existente, precum şi 
interpretarea rezultatelor. În plus, vom studia şi împrumuturilor locale, o formă 
complementară de expresie a independenţei financiare şi decizionale locale şi vom trasa 
direcţiile comune specifice ale reformei instituţionale şi legislative pentru fiecare stat în parte. 

Ţările alese spre a fi analizate şi clasificate din punct de vedere al succesului 
descentralizării financiare publice sunt Polonia, România, Cehia, Ungaria, Estonia, Lituania, 
Letonia, Slovenia, Slovacia şi Bulgaria. 

 
4. Rezultatele studiului 
 
O trăsătură comună tuturor ţărilor analizate este faptul că au început reforma pornind 

de la un sistem de finanţe publice extrem de centralizat, cu autorităţi de guvernare 
subnaţională care funcţionau mai ales ca unităţi administrative cu foarte puţină independenţă 
şi responsabilitate financiară. Cu origini comune din punct de vedere al structurilor economice 
şi al sistemului politic, aceste ţări au ales căi diferite spre descentralizare. Construirea unui 
mediu instituţional adecvat procesului de descentralizare, restructurarea coerentă a sistemului 
este considerată baza progresului în atingerea stabilităţii macroeconomice şi fiscale. 
Reformele au avut însă o natură şi un ritm diferite de la o ţară la alta. În general, ţările din 
grupa reformatorilor de vârf au înregistrat un progres rapid. 

O condiţie de bază pentru succesul unei guvernări de tip descentralizat o reprezintă 
cooperarea între actorii diferitelor niveluri de guvernare, atât pe plan politic, cât şi 
administrativ. Cooperarea presupune transparenţă, reglementare şi informare. Ungaria, 
Polonia, Cehia, Estonia şi Letonia au dezvoltat deja instituţii cu rol consultativ şi organisme 
de cooperare interguvernamentală. Lipsa evidentă de interacţiune şi coordonare între 
nivelurile de guvernare a dus la reglementari lipsite de realism, la proliferarea mandatelor 
nefinanţate, la lipsa de supraveghere şi evaluare adecvată. Carenţele legislative au încurajat 
conflictele şi fricţiunile în relaţiile interguvernamentale, cu efecte nefavorabile în privinţa 
performanţelor sectorului public. Ajustările care au avut loc în contextul stabilizării 
economice au reprezentat prima fază a procesului de reforma financiară. Pe prim plan s-au 
aflat obiective precum creşterea calităţii şi eficienţei guvernului, îmbunătăţirea structurii 
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instituţionale, sporirea transparenţei şi a responsabilizării pe toate nivelurile de guvernare, 
inclusiv evoluţia relaţiilor la nivel interguvernamental. Studiul descentralizării implică nu 
numai măsurarea modului în care se repartizează veniturile şi cheltuielile publice la nivel 
central şi local, ci şi extinderea autonomiei decizionale la nivel subnaţional. De exemplu, cota 
de cheltuieli realizate pe palierele subnaţionale în total cheltuieli guvernamentale reprezintă o 
măsură importantă a descentralizării. Acest lucru nu ia însă în considerare autoritatea 
decizională efectivă a guvernării locale. De asemenea, nu se cunoaşte dacă cheltuirea banului 
public la nivel local este pentru obiective independente sau pentru unele strict specificate prin 
legea emisă de la Centru, şi dacă acestea din urmă sunt susţinute financiar de palierul 
administrativ superior sau implică doar efort financiar propriu local. În această privinţă, vom 
face în cele ce urmează o scurtă analiză. 

În demersul nostru ştiinţific am ţinut cont de particularităţile existente de natură 
istorică, etnică, geografică, demografică între statele supuse studiului. Ţările cu o populaţie 
mai mare sau cu un teritoriu mai extins (Polonia, Estonia, Cehia) sau cele cu diversitate etnică 
necesită o descentralizare sporită comparativ cu cele de mici dimensiuni şi omogene 
(Slovenia, Ungaria). În acelaşi timp, integrarea în Uniunea Europeană a constrâns în multe 
cazuri reforma sau chiar, ulterior, a creat o rampă de lansare pentru descentralizarea serviciilor 
publice (România, Bulgaria). 

În multe ţări în curs de tranziţie evoluţia cadrului legal şi instituţional a fost supusă la o 
serie întreagă de revizuiri, reflectând mai degrabă compromisul politic decât nevoia de 
aplicare a unor principii sau reguli. Ţări precum Ungaria, Cehia şi Polonia au avut reforme tip 
pionierat cu un succes considerabil în definirea rolurilor fiecărui nivel de guvernare. În alte 
ţări însă, distribuirea funcţiilor către guvernarea locală rămâne ambiguă din cauza 
importantelor lacune legislative (Bulgaria, România). Rolurile sunt de cele mai multe ori 
suprapuse şi slab definite, ceea ce creează confuzie în privinţa interacţiunilor interguverna-
mentale şi cetăţean-stat (de exemplu aceleaşi servicii publice sunt repartizate atât agenţiilor 
guvernamentale, cât şi administraţiilor publice locale). 

O problemă serioasă a descentralizării este modul în care sunt repartizate veniturile şi 
cheltuielile publice pe nivele de guvernare. În timp ce obiectivele generale corespund 
principiului subsidiarităţii, se simte nevoia unei clarificări în acest domeniu. Cehia, Ungaria, 
Polonia şi Lituania au dezvoltat un sistem de repartizare clară a cheltuielilor, însă de multe ori 
eficienţa furnizării bunurilor şi serviciilor publice este compromisă din cauza fragmentării 
excesive la nivel subnaţional. Multe guverne practică mandatarea serviciilor publice către 
administraţiile publice locale, de cele mai multe ori fără o finanţare corespunzătoare, astfel că 
obiective de interes naţional cum ar fi educaţia, sănătatea sau protecţia socială rămân în 
responsabilitatea guvernării locale (ţările baltice, Bulgaria). Lipsa de claritate şi stabilitate 
privind repartizarea cheltuielilor publice a diminuat nivelul de responsabilizare şi răspuns la 
nevoile publice pe toate palierele administraţiei publice, subminând eficienţa cheltuielilor 
publice şi bunăstarea cetăţenilor (România). 

 
Tabelul 1  

Ponderea cheltuielilor publice locale în cheltuielile publice totale  
– % – 

Ţara/ 
An BG CH EE LV LT HU PL RO SI SK 

1995  17 27 22  23 23 13 15 13 
1996  29 26 23  24 31 14 18 11 
1997  23 27 25  25 22 12 17 10 
1998 19 23 25 25  25 22 11 17 8 
1999 19 22 24 25  25 34 10 18 7 
2000 18 23 24 26 23 25 33 11 18 5 
2001 16 23 29 28 27 25 32 18 18 7 
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Ţara/ 
An BG CH EE LV LT HU PL RO SI SK 

2002 19 24 29 29 27 25 30 19 19 8 
2003 16 28 28 27 27 27 29 20 19 18 
2004 17 28 28 28 27 26 30 21 19 17 
2005 17 26 28 27 24 26 30 21 19 18 
2006 19 27 28 28 25 25 31 24 20 18 
2007 17 26 28 30 24 23 32 27 20 18 
2008 20 27 28 31 25 23 33 26 21 16 
2009 20 27 25 29 24 24 34 25 21 17 

Sursa: calcule realizate de către autori, pe baza datelor furnizate de Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

Până în 1999-2000 cheltuielile locale erau în scădere faţă de volumul total al 
cheltuielilor publice naţionale pentru România, Slovacia şi Bulgaria. Creşterea ulterioară, 
destul de puternică, este datorată reformelor agresive din aceste tari în intervalul 1999-2001 
(1998-România, 1999-Bulgaria şi 2001-Slovacia(1). Pentru celelalte state se observă 
menţinerea constantă a proporţiei, pe fondul creşterii PIB, sau chiar o uşoară majorare, cum ar 
fi cazul  Poloniei sau al Cehiei, în primul interval, până în 2001. Ponderea cheltuielilor publice 
locale în total cheltuieli publice depăşeşte în ultima vreme, cu câteva excepţii, pragul de 20%, 
în clasament fiind remarcate ţări precum Polonia (între 22% şi 34%), Cehia (între 17% şi 
27%), Estonia, Letonia şi Lituania. O evoluţie şi o pondere modestă au România, cu un 
reviriment semnificativ în ultima perioadă (de la 11% la 26%), Slovacia (de la 8% la 17%) şi 
Bulgaria. 
 

Tabelul 2 
Ponderea veniturilor publice locale în total venituri publice  

–% – 
GEO/ 
TIME BG CH EE LV LT HU PO RO SI SL 

1995  28 25 23  28 23 14 18 7 
1996  37 25 29  27 32 16 18 9 
1997  23 25 26  28 22 14 19 8 
1998 18 27 24 26  29 22 12 18 7 
1999 18 24 25 26  28 34 12 19 7 
2000 18 24 22 27 25 26 34 14 20 8 
2001 16 25 27 27 29 28 35 20 20 8 
2002 19 27 27 28 29 28 33 19 19 11 
2003 16 31 25 28 28 31 33 22 20 19 
2004 17 29 26 29 28 29 35 21 20 20 
2005 15 29 26 26 25 29 33 22 20 19 
2006 18 28 25 27 24 28 33 25 20 19 
2007 17 28 25 28 24 26 33 28 20 18 
2008 18 28 28 31 27 26 35 27 20 17 
2009 20 29 25 32 30 25 37 29 22 19 

Sursa: calcule realizate de către autori, pe baza datelor furnizate de Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

Slovacia, Bulgaria şi chiar România prezintă ponderi modeste ale veniturilor publice 
locale în total venituri guvernamentale. Schimbări marcante apar însă după anul 2001, când se 
perfectează legislaţia fiscală (România, 2003) sau legislaţia privind finanţele publice locale 
(Bulgaria, 2001, Slovacia, 2001)(1). După o perioadă de creştere graduală, ponderea veniturilor 
publice  locale în total venituri publice rămâne constantă, în jurul cifrei de 15%, în contextul 
general al creşterii veniturilor publice în mărime absolută. Trebuie să remarcăm din nou poziţia 
deosebită a Poloniei, ale cărei venituri publice locale depăşesc în general 30% din total. 
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Indicatori performanţi prin comparaţie identificăm şi în cazul Cehiei, Lituaniei, Letoniei şi al 
Ungariei, situaţii în care ponderile s-au menţinut oarecum în echilibru, pe intervalul 20-25%.  

În sprijinul relevanţei rezultatelor şi interpretărilor de mai sus subliniem rezultatele 
statistice favorabile privind evoluţia veniturilor şi cheltuielilor guvernamentale pe parcursul 
întregii perioade considerate(2). Din considerente de comparabilitate, am ales exprimarea 
veniturilor şi cheltuielilor totale naţionale în euro (respectiv ECU). Nivelul veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare totale are o situaţie deosebită în Lituania, atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel local. Concluzia se bazează pe faptul că veniturile publice pe care le au la dispoziţie 
administraţiile publice locale depăşesc 25% din totalul veniturilor naţionale, iar cheltuielile 
realizate la nivel local reprezintă peste 23% din totalul cheltuielilor naţionale, în toate cazurile 
analizate.  Lituania se află pe o poziţie favorizată din punct de vedere al resurselor bugetare 
locale. O situaţie deosebit de bună întâlnim şi pentru Cehia, Ungaria şi România, ale căror 
venituri guvernamentale au crescut cu o anumită constanţă pe tot intervalul. În 2009, aşa cum 
era de aşteptat, pe fondul restrângerii agresive a cheltuielilor publice din cauza problemelor 
economice de ordin naţional şi internaţional, acestea au pornit pe un trend regresiv. 

Dimensiunea descentralizării poate fi identificată şi prin analiza gradului în care 
nevoilor publice li se răspunde prin servicii publice naţionale sau locale. Analiza este orientată 
pe clasificarea economică a cheltuielilor publice(3). În acest mod putem să identificăm care 
sunt serviciile publice de prioritate şi responsabilitate locală, identificând în acelaşi timp care 
sunt domeniile de interes public descentralizate/deconcentrate. Rezultatul obţinut a fost că în 
majoritatea ţărilor cheltuielile locale pentru educaţie, cultură, infrastructură, utilităţi publice şi 
protecţia mediului au o pondere covârşitoare în cheltuielile public totale din aceeaşi categorie, 
fapt care sugerează că acestea sunt de responsabilitate locală, deci serviciile respective sunt 
descentralizate. Ponderi mai modeste au cheltuielile cu serviciile publice generale, economice 
şi cele cu protecţia socială. O situaţie interesantă este în cazul cheltuielilor publice cu 
serviciile de sănătate. Dacă în ţări precum Slovacia, Cehia, România, responsabilitatea locală 
în privinţa acestor cheltuieli este foarte redusă, în Polonia, Estonia sau Ungaria, la nivel local, 
se realizează cheltuieli publice pentru sănătate consistente.  

O descentralizare solidă şi eficientă reclamă o corespondenţă strânsă între responsa-
bilitate şi decizie. Autonomia efectivă la nivel de guvernare locală/regională este limitată în 
majoritatea ţărilor în curs de tranziţie, întrucât agenţiile guvernamentale centrale impun anumite 
norme şi reglementări stabilite de guvern, restrângând puternic autoritatea administraţiilor 
publice locale. Un rol coercitiv îl au mandatările care uneori sunt chiar lipsite de finanţări 
necorespunzătoare. Astfel, bugetele locale sunt excesiv împovărate (Bulgaria), iar cheltuielile 
reziduale din venituri proprii pentru alte servicii sunt semnificativ reduse, creându-se disparităţi 
regionale. În schimb, în Polonia, Cehia, Estonia, Letonia, guvernarea locală se bucură de un 
nivel mai mare de flexibilitate în furnizarea de servicii publice, având dreptul să determine căile 
şi metodele adecvate funcţie de cerinţele populaţiei locale şi de resursele financiare disponibile. 
Sarcinile mandatate sunt impuse de lege, cu alocarea fondurilor potrivite de la nivel central. 
Există însă şi excepţii care restrâng autonomia bugetară locală, cum ar fi managementul de 
personal şi salarizarea în domeniile publice, pentru care decizia este luată la nivel central. 

Guvernele statelor analizate folosesc, marea lor majoritate, granturile condiţionale 
pentru a răspunde acestor cheltuieli publice la nivel local. În completarea surselor de acest tip 
vin sumele de echilibrare şi veniturile proprii locale. Acordarea unei autonomii efective 
asupra veniturilor la nivel local/regional, adică dreptul de a stabili cote de impunere, taxe sau 
baza de impozitare specifice cadrului economic particular, dar şi funcţie de nevoile existente, 
reprezintă o adevărată provocare. Doar ţările cu o reformă avansată au oferit o autonomie 
relativă asupra veniturilor administraţiilor publice locale, însă finanţarea centrală este încă o 
necesitate. Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria şi chiar şi România dispun de venituri proprii, 
colectate local, care depăşesc în general 30% din veniturile disponibile. Partea cea mai 
consistentă a veniturilor locale proprii este adusă de impozitele pe proprietate (cu excepţia 
Cehiei şi Slovaciei), însă ocupă o parte infimă în venitul total local. 
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Trebuie sa remarcăm progrese în privinţa creşterii transparenţei şi predictibilităţii 
repartizării veniturilor publice naţionale între nivelurile de guvernare, generată de adoptarea 
stabilă şi uniformă a cotelor de partajare. În unele ţări, însă, repartizarea veniturilor are o bază 
regulamentară. Baza formală de distribuire o stabileşte guvernul, care identifică pentru fiecare 
nivel administrativ teritorial nevoile minime de cheltuieli. Acest fapt a dus la cote partajate 
variabile de la an la an, care sunt ulterior compensate prin transferuri de echilibrare, lipsite 
oarecum de transparenţă, pentru a umple golurile bugetelor locale. Lipsa unor repartizări 
foarte bine definite a generat iniţiative ale guvernării locale de a ascunde veniturile mobilizate 
la nivel local printre fondurile extrabugetare sau chiar lipsa de interes pentru a colecta 
impozite şi taxe locale, pe simplul motiv ca deficitul va fi acoperit prin sume de echilibrare. 
Altfel, guvernele centrale „pedepsesc” colectivităţile cu capacitate fiscală mare şi posibilităţi 
bune de a se autofinanţa prin reducerea veniturilor partajate (Bulgaria). 

În ţările analizate, impozitele partajate depăşesc 50% din veniturile locale. Polonia şi 
Ungaria au cele mai mici cote defalcate din impozitele naţionale(4). În cele mai multe dintre 
ţările în curs de tranziţie analizate, impozitul pe venit este cel mai important venit partajat, 
impozitul pe consum fiind mai puţin utilizat. În cadrul veniturilor proprii locale, taxele pe 
proprietate sunt încă mici ca volum, fiind încă neexploatate complet, din cauza slabei colectări 
dar şi a lipsei de autonomie decizională la nivel local în această privinţă. 

În cele mai multe dintre ţările analizate (Slovacia, Polonia, Ungaria, ţările baltice) 
transferurile de echilibrare dintre diferite nivele ale guvernării rămân discreţionare. Cele mai 
multe sunt necondiţionate, determinate ad-hoc de guvern, odată cu bugetul anual, prin 
negociere(1). România şi Bulgaria au trecut însă la un sistem de formule mai transparent. Cu 
toate acestea, eficienţa sistemului de distribuire a sumelor de echilibrare lasă de dorit întrucât 
indicatorii utilizaţi nu sunt întrutotul reprezentativi (de exemplu, se ţine cont de suprafaţa unei 
localităţi şi nu de populaţia acesteia). Alături de nevoile de cheltuieli şi capacitatea fiscală, 
este luat în calcul şi deficitul fiscal (Bulgaria, Estonia), creându-se astfel stimulente negative 
în privinţa mobilizării veniturilor. Uneori, deşi există formule de distribuire exacte, la sfârşit 
de an apar transferuri suplimentare negociate între nivele de administrare publică, care duc la 
relaxarea constrângerilor bugetare, cu impact negativ asupra eficienţei şi economicităţii în 
cheltuirea banilor publici. 

O altă măsura a descentralizării se referă la libertatea şi capacitatea administraţiilor 
publice locale de a se împrumuta. Sursele sunt guvernul central (100% în Bulgaria), instituţiile 
financiare naţionale sau regionale, piaţa de capital internă şi internaţională (emisiunea de 
obligaţiuni). În majoritatea ţărilor analizate, nivelul împrumutului local rămâne redus. Piaţa 
creditului municipal este încă subdezvoltată din cauza eşecului municipalităţilor în privinţa 
câştigării credibilităţii pe piaţă. Veniturile limitate, autonomia restrânsă în privinţa 
cheltuielilor publice locale, precum şi destinaţiile precise impuse pentru împrumuturile locale 
duc în general la dependenţa faţă de guvern. Ţările în care municipalităţile/regiunile au 
demonstrat o anumită dezvoltare financiară au apelat la piaţa de capital naţională (Cehia, 
Polonia, Ungaria, Estonia, România), chiar în unele cazuri şi cea internaţională.  

Dacă în Ungaria, Cehia şi Polonia liberalizarea împrumuturilor naţionale a fost însoţită 
de un cadru instituţional şi de reglementare adecvat prin care s-a instituit o disciplină pe piaţa de 
profil, în ţări precum Estonia şi România s-au adoptat limite legislative privind datoria publică 
locală şi deficitele bugetare ale regiunilor/localităţilor.  În toate cazurile însă, lipsa unor 
proceduri de control sau ignorarea lor şi a unor sancţiuni  specifice a dus la o supraîndatorare a 
municipalităţilor, baza a unui potenţial faliment în viitor. Riscul este unul enorm, în contextul în 
care nu s-au stabilit proceduri legale pentru faliment public (cu excepţia Ungariei). 

 
5. Concluzii 
 
Aşadar, descentralizarea în statele în curs de tranziţie analizate este în plin progres. 

Polonia, Ungaria, Cehia şi ţările baltice se remarcă prin reformele coerente realizate şi gradul 
de autonomie locală conferit administraţiilor publice locale. În plus, creşterea economică 
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naţională a fost un punct forte care a venit în ajutorul câştigării unui grad relativ mare de 
independenţă financiară locală. Cea mai mare parte a serviciilor publice se furnizează prin 
administraţia publică locală. Slovenia şi Slovacia se află pe un palier inferior, dar nu din 
considerente decizionale, ci din punct de vedere al alocărilor financiare pentru servicii publice 
furnizate prin intermediul autorităţilor locale. România şi Bulgaria sunt cele mai puţin 
dezvoltate din punct de vedere al descentralizării. Motivul principal este libertatea decizională 
deosebit de restrânsă. Legislaţia în domeniul finanţelor publice locale îngrădeşte deosebit de 
mult libertatea administraţiilor publice locale, atât în repartizarea cheltuielilor, cât şi în 
privinţa veniturilor proprii. În plus, din cauza incoerenţei legislative, s-au provocat confuzii în 
privinţa responsabilităţilor privind furnizarea de servicii publice. 

 
Note 
(1) Vezi Fiscal Design Across Levels of Government, Year 2000 Surveys, Country Reports, 
www.oecd.org 
(2),(3)calcule realizate de către autori, pe baza datelor furnizate de Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
(4) Conform Fiscal Decentralisation in EU Appicant States and Selected EU Member States, Executive 
Summaries on EU Applicant States and EU Selected Member States, workpaper prepared for the 
Workshop on  „Decentralisation: Trends, Perspective and Issues at the Threshold of EU Enlargement”, 
Denmark, 2002. 
(5) Across Levels of Government, Year 2000 Surveys, Country Reports, www.oecd.org 
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Rezumat. Descentralizarea reprezintă o posibilitate de furnizare a serviciilor publice în 
funcţie de nevoile cetăţenilor, ţinând cont de constrângerile financiare ale bugetelor locale. 
Convergenţa reală implică o apropiere a gradului de descentralizare a serviciilor publice 
între ţările care doresc să adere şi cele care sunt deja membre ale zonei euro. Scopul acestui 
studiu este de a analiza rezultatele descentralizării pentru serviciile publice oferite de 
autorităţile locale din România comparativ cu cele din state membre ale Uniunii Europene şi 
de a identifica strategii de descentralizare aplicabile în ţara noastră. 
 

Cuvinte-cheie: management financiar local, strategii de descentralizare, bugete locale, 
convergenţă reală, servicii publice.  

 
Coduri JEL: H41, H75, H76. 
Coduri REL: 8K, 13B, 13G. 
  
 
1. Introducere  
Pentru a putea adopta moneda euro, ţările membre ale Uniunii Europene trebuie să 

îndeplinească atât criteriile de convergenţă nominală şi juridică, cât şi criteriile de convergenţă 
reală. Criteriile de convergenţă nominală şi juridică sunt obligatorii, fiind specificate în 
Tratatul de la Maastricht. Pentru ca aderarea la zona euro să implice câştiguri mai ridicate faţă 
de cheltuielile aferente ar trebui ca statele ce vor să adopte moneda unică europeană să aibă o 
convergenţă reală cu statele care sunt deja membre ale zonei euro. În plus faţă de criteriile 
standard de convergenţă reală, care se referă la: PIB/locuitor, gradul de deschidere a 
economiei, productivitatea muncii ş.a., noi considerăm că un aspect important îl constituie 
convergenţa reală a sectorului public. Astfel, în statele care doresc să adopte moneda euro ar 
trebui ca gradul de descentralizare a serviciilor publice să fie apropiat de cel al statelor 
membre. 

Scopul acestui articol este de a analiza în principal furnizarea următoarelor bunuri şi 
servicii publice la nivel local: (i) servicii publice generale, (ii) ordine publică, (iii) acţiuni 
economice, (iv) protecţia mediului, (v) construcţia de locuinţe şi amenajarea teritoriului, (vi) 
sănătate, (vii) recreaţie, cultură şi religie, (viii) educaţie şi (ix) protecţie socială. 
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Sursa: Prelucrări proprii. 

Figura 1. Furnizarea bunurilor şi serviciilor publice la nivel local 
 

Lucrarea este structurată în cinci capitole, după cum urmează: în al doilea capitol am 
analizat studiile efectuate în domeniul descentralizării serviciilor publice, în al treilea capitol 
am examinat profilul veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale din România şi Uniunea 
Europeană, în al patrulea capitol am comparat rezultatele procesului de descentralizare din 
România cu celelalte state ale UE, iar în al cincilea capitol am evidenţiat concluziile studiului. 

 
2. Studii privind descentralizarea serviciilor publice 
 
În ultimele două decenii a existat un interes în majoritatea statelor lumii pentru 

descentralizarea serviciilor publice furnizate de guvernele centrale şi locale. Transferul 
responsabilităţilor realizat prin procesul de descentralizare este larg răspândit atât ţările 
dezvoltate, cât şi statele emergente datorită încercării de a reduce monopolul guvernelor asupra 
deciziilor publice. În ţările occidentale, descentralizarea este un instrument eficient de 
reorganizare a guvernului pentru a oferi bunuri şi servicii publice în condiţii de eficienţă în 
"epoca post-bunăstării" Bennett (1990) şi Wildasin (1997). Ţările emergente se orientează spre 
descentralizarea serviciilor publice prin transferul acestora de la nivel central către cel local 
pentru a evita capcanele de guvernare ineficientă, instabilitatea macroeconomică, precum şi 
creşterea economică inadecvată (Bird, Vaillancourt, 1999). În ţările din Europa Centrală şi de 
Est, descentralizarea este considerată ca rezultatul direct al tranziţiei de la sistemul socialist la 
economia de piaţă şi democraţie (Bird, Ebel, Wallich, 1995). Văcărel, Bistriceanu, Bercea, 
Anghelache, Moşteanu, Bodnar şi Georgescu (2003, p. 573), Moşteanu şi Lăcătuş (2009), 
precizează că separarea finanţelor locale de cele centrale (...) este determinată de raţiuni de 
eficienţă. Finanţele locale satisfac mai bine şi mai eficient cerinţele de utilităţi publice în 
teritoriu. În America Latină, la baza începerii procesului de descentralizare a stat presiunea 
politică pentru democratizare din partea populaţiei Rojas (1999). În Africa, descentralizarea a 
reprezentat o cale spre a asigura unitatea naţională (Banca Mondială, 1999). 

Noi considerăm că diversitatea de factori care au contribuit la creşterea interesului 
pentru descentralizare reflectă diferenţele instituţionale existente între ţări. Chiar dacă în 
majoritatea statelor contemporane există tendinţa descentralizării furnizării de bunuri şi 
servicii publice, totuşi anumite domenii precum: relaţiile externe, justiţia, apărarea naţională, 
ş.a. sunt de interes naţional, fiind gestionate la nivel central.  

Într-un sistem fiscal descentralizat, politicile publice locale pot să difere de cele 
naţionale deoarece scopul acestora este de a reflecta nevoile locuitorilor lor. În plus, 
descentralizarea fiscală aduce guvernul mai aproape de oameni, iar un guvern reprezentativ 
funcţionează cel mai bine atunci când este mai aproape de oameni (Stigler, 1957). 

 
 3. Profilul veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale 
 
O modalitate de cercetare a descentralizării serviciilor publice şi a surselor de finanţare 

a acestora este reprezentată de analiza ponderii veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale 
(BL) în PIB şi în bugetul general consolidat (BGC) în România comparativ cu media acestor 
indicatori în statele membre ale Uniunii Europene. 

 Servicii publice generale 

Ordine publică 

Acţiuni economice 

Protecţia mediului 

Construcţia de locuinţe, amenajarea teritoriului 

Sănătate Recreaţie, cultură, religie 

Educaţie 

Protecţie socială 

Administrare locală 
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3.1. Profilul veniturilor bugetelor locale 
 
Descentralizarea bunurilor şi serviciilor publice poate fi eficientă numai dacă 

autorităţile administraţiei locale dispun de resurse financiare suficiente. În România, după 
cum evidenţiază Miricescu (2009, p. 146) între anul 2003 şi anul 2009 veniturile bugetelor 
locale au provenit în ordine descrescătoare din: (i) sumele defalcate din TVA, (ii) cote şi sume 
defalcate din impozitul pe venit, (iii) venituri proprii şi (iv) subvenţii. 
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  Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice. 

   Figura 2. Evoluţia ponderii veniturilor BL în PIB în perioada 2000-2009 
 

Ponderea veniturilor BL în PIB arată cât din valoarea adăugată creată pe parcursul 
unui an este reprezentată de veniturile încasate de autorităţile publice locale. În România, 
ponderea veniturilor bugetelor locale în PIB a avut o evoluţie ascendentă, între un minim de 
4,6% în anul 2000 şi un maxim de 9,3% în anul 2007 şi anul 2009. În Uniunea Europeană, 
indicatorul a crescut uşor, între un minim de 10,8% în anul 2000 şi un maxim de 12% în anul 
2009. Pe parcursul perioadei analizate, România a înregistrat progrese în procesul de 
convergenţă reală.  
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 3. Evoluţia ponderii veniturilor BL în veniturile BGC în perioada 2000-2009 
 
În România, ponderea veniturilor BL în veniturile BGC a avut o evoluţie ascendentă, 

între un minim de 13,6% în anul 2000 şi un maxim de 28,7% în anul 2009. În Uniunea 
Europeană, indicatorul a crescut uşor, între un minim de 23,8% în anul 2000 şi un maxim de 
28,5% în anul 2009. Noi apreciem că veniturile gestionate de autorităţile publice locale au o 
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importanţă în creştere atât în România, cât şi în Uniunea Europeană, iar în anul 2008 şi în anul 
2009 cele două grafice sunt identice. 
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  Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 4.  Evoluţia ponderii veniturilor fiscale în veniturile BL în perioada 2000-2008 
 
În România, ponderea veniturilor fiscale în veniturile BL a avut o evoluţie 

descendentă, între un maxim de 26,1% în anul 2000 şi un minim de 10,3% în anul 2008. În 
Uniunea Europeană, indicatorul a oscilat în jurul procentului de 37%. Noi considerăm că între 
anul 2000 şi anul 2008 România nu a avut un proces de convergenţă reală în privinţa acestui 
indicator, care a înregistrat o puternică deteriorare. Veniturile fiscale ale bugetelor locale sunt 
obţinute în principal din impozile şi taxe locale. Cu scopul de a inversa această tendinţă, 
autorităţile publice au luat anumite măsuri aşa cum evidenţiază Miricescu (2010, p. 22). 
Începând cu 1 ianuarie 2010, procentul de creştere a valorilor impozabile unitare aferente 
clădirilor deţinute de persoanele fizice a fost cuprins între 20% şi 20,6% (...), ceea ce a avut 
ca rezultat creşterea corespunzătoare a impozitelor datorate de contribuabili. Începând cu 
data de 1 iulie 2010 au fost crescute procentele de majorare a impozitului pentru clădirile 
deţinute de persoanele fizice în afara celei de domiciliu(2) şi s-a dublat impozitul asupra 
mijloacelor de transport pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică de peste 2.000 cm3. 
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 5.  Evoluţia ponderii veniturilor fiscale ale BL în veniturile fiscale ale BGC 
 
În România, ponderea veniturilor fiscale ale BL în veniturile fiscale ale BGC a oscilat 

între 3,92% în anul 2000 şi 3,16% în anul 2008. În Uniunea Europeană, indicatorul a crescut 
uşor, între un minim de 9,71% în anul 2000 şi 10,45% în anul 2008. Autorităţile fiscale ar 
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trebui să-şi intensifice eforturile pentru creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor 
locale, inclusiv prin aplicarea unor măsuri de executare silită a contribuabililor cu datorii 
neachitate. 

 
3.2. Profilul cheltuielilor bugetelor locale 
Gestionarea transparentă şi eficientă a banului public reprezintă un deziderat pentru 

autorităţile locale din statele membre ale Uniunii Europene, deoarece după cum evidenţiază 
Văcărel, Bistriceanu, Bercea, Anghelache, Moşteanu, Bodnar şi Georgescu (2003, p. 35), 
finanţele publice sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor generale ale societăţii.  
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 6. Evoluţia ponderii cheltuielilor BL în PIB în perioada 2000-2009 
 
Ponderea cheltuielilor BL în PIB arată cât din valoarea adăugată creată pe parcursul 

unui an este reprezentată de cheltuielile efectuate de administraţia locală. În România, 
ponderea cheltuielilor bugetelor locale în PIB a avut o evoluţie ascendentă, între un minim de 
4,4% în anul 2000 şi un maxim de 10% în anul 2009. În Uniunea Europeană, indicatorul a 
crescut uşor, între un minim de 10,8% în anul 2000 şi un maxim de 12,3% în anul 2009. 
Remarcăm faptul că România a avut o convergenţă reală în privinţa ponderii cheltuielilor BL 
în PIB, ceea ce subliniază amplitudinea procesului de furnizare a serviciilor de către 
instituţiile publice locale. 
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 7. Evoluţia ponderii cheltuielilor BL în cheltuielile BGC în perioada 2000-2009 
 
În România, ponderea cheltuielilor BL în veniturile BGC a avut o evoluţie ascendentă, 

între un minim de 11,4% în anul 2000 şi un maxim de 26,5% în anul 2007, ajungând în anul 
2009 la 24,4%. În Uniunea Europeană, indicatorul a crescut uşor, între un minim de 23,9% în 
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anul 2000 şi un maxim de 26,4% în anul 2007, ajungând în anul 2009 la 25,5%. Cheltuielile 
efectuate de autorităţile publice locale au o importanţă în creştere atât în România, cât şi în 
Uniunea Europeană, iar în anul 2007, anul 2008 şi în anul 2009 cele două grafice sunt identice. 

Cu scopul de a gestiona eficient banii publici Moşteanu, Lăcătuş (2009, p. 18) 
apreciază că oportunităţile de colaborare între entităţile publice locale, fără să implice relaţii 
de subordonare, oferă şansa fiecărei autorităţi locale să răspundă la nevoile comunităţilor. 

În condiţiile în care instituţiile publice locale dispun de resurse financiare insuficiente 
în comparaţie cu nevoile sociale, care trebuie acoperite este obligatorie ierarhizarea 
necesităţilor pentru cheltuirea eficientă a banilor publici. 

 
4. Studiu comparativ România – Uniunea Europeană 
 
Câmpeanu, Gyorgy (2010) au demonstrat faptul că în perioada 2000-2008 România 

avea un grad mediu de descentralizare de 30,2% în condiţiile unui grad mediu de autonomie 
financiară de numai 14,7%.  

 
     Tabelul 1  

Rezultatele descentralizării în România comparativ cu Uniunea Europeană 
 

Indicatori Romania (%) Uniunea Europeană (%) Indice 
Gradul mediu de descentralizare (2000-2008) 
Total 30,2 42,2 0,7 
Servicii publice generale 19,8 25,1 0,8 
Ordine publică 4,9 27,8 0,2 
Acţiuni economice 20,2 33,2 0,6 
Protecţia mediului 32 79,1 0,4 
Construcţia de locuinţe, amenajarea teritoriului 75,4 76,9 1,0 
Sănătate 0,3 21,7 0,0 
Recreaţie, cultură, religie 52,6 62,3 0,8 
Educaţie 53,9 41,3 1,3 
Protecţie socială 12,5 12,5 1,0 
Gradul mediu de autonomie financiară (2000-2008) 14,7 37,1 0,4 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Analizând rezultatele descentralizării în România conform clasificaţiei funcţionale(3), noi 
apreciem că cel mai înalt grad de descentralizare este în domeniul construcţiei de locuinţe şi 
amenajării teritoriului – 75,4%, iar cel mai scăzut grad de descentralizare este în domeniul 
sanitar – 0,3%. Totuşi, după cum afirmă (Gyorgy, Câmpeanu, Gyorgy, Miricescu, 2010, p. 177), 
începând cu data de 1 iulie 2010, se desfăşoară a doua etapă din descentralizarea spitalelor – 
373 de spitale fiind descentralizate prin transferarea administrării acestora de la nivel central 
la nivel local. În Uniunea Europeană, cel mai înalt grad de descentralizare este în domeniul 
protecţiei mediului – 79,1%, iar cel mai scăzut grad de descentralizare este în domeniul 
protecţiei sociale – 12,5%. România înregistrează decalaje importante în privinţa descentralizării 
faţă de media din Uniunea Europeană în următoarele domenii: sănătate, ordine publică, protecţia 
mediului şi acţiuni economice. În viitorul apropiat, efortul de reformă al decidenţilor de politici 
publice ar trebui direcţionat în special spre cele trei sectoare.  
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   Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 8. Gradul de descentralizare a serviciilor publice în România (%) 
 
Pe parcursul ultimului deceniu, pentru majoritatea serviciilor publice din România 

descentralizarea a înregistrat progrese remarcabile, cu excepţia domeniului construcţiei de 
locuinţe şi amenajării teritoriului, unde, din cauza cheltuielilor ridicate, o parte din acţiuni au 
început să fie realizate la nivel central. 

 
5. Concluzii şi recomandări 
 
În contextul adoptării monedei euro, descentralizarea serviciilor publice este 

considerată un criteriu de convergenţă reală, în care România a înregistrat progrese 
substanţiale pe parcursul ultimului deceniu. Astfel, ponderea veniturilor şi cheltuielilor 
bugetelor locale în PIB s-a îmbunătăţit considerabil, iar ponderea veniturilor şi cheltuielilor 
BL în veniturile, respectiv cheltuielile BGC coincide în România cu media statelor membre 
ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, remarcăm ponderea redusă a veniturilor fiscale în 
veniturile BL, cu eforturi din partea autorităţilor publice locale de a creşte încasările din 
impozite şi taxe. Cu scopul de a spori resursele financiare la nivel local, recomandăm ca un 
criteriu de evaluare a managerilor publici să fie sumele de bani atrase prin autofinanţare, iar 
banul public să fie administrat cu eficienţă sporită. 

 
Note 
(1) Acest articol a fost finanţat de CNCSIS–UEFISCSU, prin proiectul PNII–IDEI 1780/2008. 
(2) Impozitul datorat de persoanele fizice care deţin mai multe clădiri se majorează cu: (i) 65% pentru 
prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, (ii) 150% pentru a doua clădire în afara celei de 
la adresa de domiciliu şi (iii) 300% pentru a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(3) În funcţie de ramurile şi domeniile de activitate către care sunt orientaţi banii publici. 
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Rezumat. Demersul ştiintific are în vedere analiza datoriei publice totale în România. 
În contextul actual, am considerat necesară studierea raportului dintre datoria publică 
internă şi cea externă influenţat de existenţa unor factori obiectivi, subiectivi, precum şi 
politici. De asemenea, în cercetarea întreprinsă, autorii prezintă mai întâi structura şi 
serviciul datoriei publice interne, analiza continuând cu prezentarea structurii şi serviciului 
datoriei publice externe. În finalul cercetării sunt prezentate concluziile studiului realizat.  

 
Cuvinte-cheie: datoria publică; datoria publica internă şi externă; serviciul datoriei 

publice interne şi externe. 
   
Coduri JEL: H00, H5, H6. 
Coduri REL: 13, 13K. 
 
1. Introducere 

 
           Majoritatea bugetelor publice actuale, din foarte multe ţări, indiferent dacă sunt ţări 
dezvoltate, ţări aflate în tranziţie sau ţări în curs de dezvoltare, se întocmesc şi se încheie cu 
deficite. 

Cea mai simplă şi eficientă metodă de clasificare, supraveghere şi reglementare a 
datoriei publice împarte datoria publică în două forme distincte: datoria publică internă şi 
datoria publică externă. 

Corelaţia dintre datoria publică internă şi cea externă este influenţată atât de acţiunea 
unor factori obiectivi, cât şi a unor factori subiectivi. Factorii obiectivi sunt reprezentaţi de 
nivelul de dezvoltare al economiei ţării respective şi de diferenţierea din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ a resurselor materiale deţinute de fiecare stat în parte.  

O problemă importantă, cu implicaţii de ordin politic, economic, financiar şi valutar, o 
constituie decizia privind acoperirea deficitului bugetului public din împrumuturi provenite de 
pe piaţa internă, din împrumuturi contractate de pe piaţa externă sau de pe ambele pieţe. 

Raportul dintre datoria publică internă şi datoria publică externă poate fi influenţat şi 
de factori politici precum realizarea unor proiecte de investiţii publice de mare anvergură, care 
presupun importuri de tehnologie avansată. Dar, indiferent de tipul de împrumut, intern sau 
extern, la care se va apela, trebuie realizată o analiză amplă pentru a se stabili implicaţiile pe 
care un împrumut îl presupune: pe plan bugetar, pe plan economic, ţinând cont de balanţa de 
plăţi externă şi de riscurile valutare care pot apărea.  

Pe lângă limitarea datoriei publice în baza unor norme de reglementare sau 
instituţionale, întâlnim şi limite financiare, care vizează compararea serviciului datoriei 
publice cu anumite posturi din buget, şi anume veniturile fiscale ordinare. 
             Scopul cercetării vizează analiza datoriei publice interne şi externe pornind de la 
mărimea şi evoluţia datoriei publice totale. 
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  Perioada aferentă crizei financiare nu este luată în considerare întrucât scopul 
cercetării a urmărit ca investigarea să vizeze un orizont de timp apreciat ca fiind normal, fără a 
fi afectat de şocuri ce pot perturba evoluţia indicatorilor şi a variabilelor considerate. 

 
2.  Evoluţia datoriei publice totale 

 
Datoria publică este un concept ce implică un mecanism complex, ce intră în funcţiune 

odată cu diagnosticarea nevoii de capital şi de resurse financiare, până la stadii cum ar fi 
contractarea efectivă a datoriei, supravegherea prudenţială a nivelului datoriei, stabilirea unui 
program de rambursare care să nu afecteze creşterea economică şi implicit rambursarea 
efectivă a datoriei. 
              Din analiza de ansamblu a datoriei publice totale,  în evoluţie (figura 1)şi structură 
(figura 2), pe cele două componente, datorie publică internă şi datorie publică externă, se 
constată că proporţia cea mai mare a datoriei publice totale este formată din surse externe. 
 

 
Sursa:  Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice.   

Figura 1. Evoluţia datoriei publice totale a României  perioada 1993-2008 (mil. lei) 
             

Astfel, din anul 1993 până în anul 2005, datoria publică externă a reprezentat între 
70% şi 90% din totalul datoriei publice. Apelarea ţării noastre la împrumuturi pe plan extern 
are ca explicaţie gradul de dezvoltare scăzut  al pieţei interne de capital, precum şi slaba 
evoluţie a comerţului exterior, crescând dependenţa financiară  faţă de străinătate. Începând cu 
anul 2006, statul român şi-a orientat opţiunea către piaţa internă de capital de împrumut, 
structura datoriei publice totale modificându-se în favoarea datoriei publice interne. Astfel, în 
anul 2008, ponderea datoriei publice externe în totalul datoriei publice a fost de 38,8%.   
 

 
Sursa: Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 2. Structura datoriei publice totale a României, în perioada 1993-2008 
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O altă dimensiune a analizei datoriei publice presupune raportarea acesteia la produsul 
intern brut. Raportul exprimă, de fapt, gradul de îndatorare a ţării. În România, în perioada 
stabilită ca referinţă, acesta a fost de 21,9% şi 21,8%, la începutul şi, respectiv, la sfârşitul 
perioadei, atingând un maxim de 33,2% în anul 1999. Evoluţia datoriei publice totale şi pe 
componente, în raport cu produsul intern brut este evidenţiată în figura 3. 
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Sursa: Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 3. Evoluţia datoriei publice totale şi pe componente a României (% PIB), 
 în perioada 1993-2008 

 
Se constată că datoria publică internă, ca pondere în PIB, a crescut de la 2,1% în anul 

1993 la 13,3% în anul 2008, acesta fiind şi nivelul maxim din perioada de referinţă, iar datoria 
publică externă raportată la PIB a scăzut de la 19%, în anul 1993, la 8,5%, în anul 2008. 

 
3. Datoria publică internă 

 
Analizând mărimea şi evoluţia datoriei publice interne (figura 4), se observă că în 

perioada 1993-1996 stocul datoriei publice interne era  scăzut. Explicaţia? Statul român abia 
în anul 1992 a început să apeleze la piaţa internă pentru a-şi procura resursele necesare 
finanţării deficitelor bugetare. Dar, în acea perioadă, piaţa internă de capital era practic 
inexistentă şi nu erau reglementate principalele tehnici şi instrumente privind contractarea de 
datorie. Începând cu anul 1997 şi până în 2008, datoria publică internă a crescut considerabil, 
ajungând să aibă o pondere importantă în totalul datoriei publice,  devansând datoria publică 
externă în intervalul 2006-2008, crescând de la 9,6% din totalul datoriei publice în anul 1993 
la 61,2% în 2008. Principala cauză a constituit-o reglementarea pieţei titlurilor de stat şi a 
pieţei de capital, începând cu anul 1996, statul român apelând treptat la resursele existente pe 
plan intern. 
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Sursa:Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura  4. Evoluţia datoriei publice interne a României, în perioada 1993-2008 (mil.lei) 
 
Structura datoriei publice interne după tipul acesteia, clasifică datoria în directă şi 

garantată. Evoluţia datoriei publice interne directe şi garantate este prezentată mai jos (figura 5). 
 

 
Sursa: Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura  5. Structura datoriei publice interne a României, în perioada 1993-2008 
 

           Astfel, se evidenţiază faptul că ponderea datoriei publice interne  directe în total  
datorie publică internă este mai mare decât cea garantată, iar asta s-a datorat faptului că 
datoria publică internă directă a fost generată de existenţa deficitelor bugetare şi de finanţarea 
unor datorii preluate de stat pe bază de legi speciale. 

Analiza datoriei publice interne poate fi efectuată cu ajutorul unui indicator numit  
serviciul datoriei publice interne (SDPI). Acesta reflectă volumul resurselor financiare publice 
alocate pentru acoperirea obligaţiilor interne, la nivelul unui exerciţiu financiar. 

  

 
Sursa: Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 6. Evoluţia serviciului datoriei publice interne a României, în perioada 1993-2007 (mil. lei) 
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Observăm în  Figura 6 că cele mai ridicate valori ale serviciului datoriei publice 
interne au fost înregistrate după anul 1997, în anii 2000 şi 2001 când s-au înregistrat sume 
record comparativ cu întreaga perioadă de raportare. După anul 2001 valoarea SDPI a scăzut 
treptat până în anul 2007. Începând cu anul 2008, SDPI a cuprins şi serviciul aferent datoriei 
ce urmează a fi contractată pentru finanţarea deficitului din următori ani şi sumele necesare 
refinanţării datoriei publice, conform legislaţiei în vigoare. Proiecţia serviciului datoriei 
publice interne în România, în perioada 2008-2011, este prezentat în tabelul 1. 

Tabelul  1 
Proiecţia serviciului datoriei publice interne,  

în perioada 2008-2011 
 

Anii  2008 2009 2010 2011 
SDPI (mld. lei) 6,5 50,8 32,7 39,1 

Sursa: Realizat de autori pe baza datelor de la  Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Volumul  serviciului datoriei publice interne pentru perioada 2008-2011 a avut o 
creştere substanţială în anul 2009, ajungând de peste 10 ori mai mare faţă de valoarea  
înregistrată în anul 2007.  
 

4. Datoria publică externă 
 

O folosire ineficientă a împrumuturilor externe poate provoca o restricţionare a 
accesului privind finanţarea de pe piaţa externă, conducând chiar spre o criză a datoriei. 

În ceea ce priveşte analiza datoriei publice externe, aceasta are în  vedere datoria 
publică externă efectivă, înregistrată la nivelul ţării noastre în perioada respectivă (figura 7). 
 

 
Sursa: Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 7. Evoluţia datoriei publice externe a României, în perioada 1993-2008 (mil. USD) 
              

Se constată o creştere substanţială a datoriei publice externe în ţara noastră, în perioada 
analizată (figura 7). În mărime absolută, ritmul de creştere a fost relativ constant în perioada 
1993-1998. În anul 1999, volumul datoriei se reduce, fapt datorat unui nivel foarte ridicat al 
serviciului datoriei publice externe, pentru care statul român a depus un efort financiar 
considerabil. De asemenea, anul 1999 a fost caracterizat printr-o evoluţie nefavorabilă a 
economiei ţării şi, ca o consecinţă, ne-a fost refuzată de către FMI şi Banca Mondială 
semnarea de noi acorduri de împrumut sau eliberarea unor noi tranşe din cele aflate în 
derulare. Totuşi, România a reuşit evitarea intrării în incapacitate de plată privind serviciul 
datoriei publice externe, aplicând o serie de măsuri severe în ceea ce priveşte balanţa de plăţi 
externă. Din anul  următor, datoria publică externă începe să crească treptat, ajungând în anul 
2008 la o valoare de peste două ori mai mare decât în anul 2000. 

Datoria publică externă a României a avut următoarele destinaţii: susţinerea balanţei 
de plăţi externe; consolidarea rezervei valutare a statului; realizarea unor proiecte de investiţii, 
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finanţarea exporturilor, dezvoltarea unor domenii prioritare ale economiei; realizarea unor 
reforme sectoriale; finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei. 

După tipul debitorilor datoria publică externă este alcătuită din datorie publică externă 
directă şi datorie publică externă garantată. Componenta reprezentativă este marcată de 
datoria externă directă, care a înregistrat în mărime absolută o valoare de 12.607,7 milioane 
dolari SUA la finele anului 2008, fiind de peste cinci ori mai mare faţă de valoarea anului 
1993, respectiv de 2.369,2 milioane dolari SUA.  

În structura datoriei publice externe, după tipul debitorilor (Figura 8), se observă că 
media ponderii datoriei publice externe directe în total datorie publică externă pe perioada 
analizată a fost de 70%. Ponderea datoriei publice externe garantate în total datorie publică 
externă a cunoscut o creştere destul de lentă în perioada 1993-2000 (de la 24% la 32,3%), 
ajungând la 37,9%, în anul 2004, scăzând apoi treptat până la 16,1%, în anul 2008. 
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Sursa: Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 

Figura 8. Structura datoriei externe a României pe tipuri de debitori, 1993-2008 
 
De asemenea, este importantă cunoaşterea structurii serviciului datoriei publice 

externe, în funcţie de modalitatea de finanţare: directă, indirectă sau garantată.  Evoluţia 
serviciului datoriei publice externe directe şi garantate de stat este prezentată în Figura 9. 
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Sursa: Realizat de autori pe baza datelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice. 
Figura 9. Structura serviciului datoriei publice externe directe şi garantate, în România,  

în perioada 1993-2008 
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Se observă că, în totalul SDPE, ponderea cea mai mare o reprezintă serviciul datoriei 
publice directe format din cheltuieli privind rambursarea ratelor de capital precum şi din plăţi 
de dobânzi şi comisioane achitate în contul datoriei publice externe, contractată direct de către 
stat în perioada 1993-1996, precum şi în anii 1998, 1999, 2001 şi 2008. Ceilalţi ani din 
perioada analizată au fost dominaţi de serviciul datoriei publice garantate, dar pe ansamblu a 
existat un echilibru între cele două tipuri de datorie contractată. Însă, pentru împrumuturile 
publice garantate, statul şi-a asumat angajamente de a plăti în locul debitorilor pentru care a 
semnat garanţii. 

 
5. Concluzii 

           
 Din analiza de ansamblu a datoriei publice totale,  în evoluţie şi structură, pe cele două 
componente, datorie publică internă şi datorie publică externă, se constată că proporţia cea 
mai mare a datoriei publice totale este formată din surse externe. Limitele datoriei publice 
prezintă importanţă doar din punctul de vedere al trezoreriei statului şi trebuie încadrate într-o 
anumită optică bugetară. Fixarea limitelor datoriei publice trebuie făcută şi cu luarea în 
considerare a evoluţiilor pe plan macroeconomic.  

Într-o perioadă de inflaţie, datoria contractată pentru acoperirea deficitului bugetar este 
mai suportabilă, deoarece veniturile fiscale cresc nominal, iar serviciul datoriei rămâne fixat la 
nivelul stabilit prin contractul de împrumut anterior. 

În analiza sustenabilităţii datoriei publice trebuie avute în vedere: i) stocul existent de 
datorie publică la nivelul unui stat; ii) modalităţile de contractare şi termenele de rambursare; 
iii) structura şi dinamica portofoliului datoriei; iv) performanţele macroeconomice înregistrate 
la nivelul statului reprezentate de creşterea economică, nivelul veniturilor fiscale, dinamica 
exporturilor etc.  
            Mai mult, ponderea datoriei publice interne  directe în total  datorie publică internă 
este mai mare decât cea garantată, iar acest lucru s-a datorat faptului că datoria publică internă 
directă a fost generată de existenţa deficitelor bugetare şi de finanţarea unor datorii preluate de 
stat pe bază de legi speciale.  

O datorie structurată greşit în funcţie de scadenţe constituie un factor important în 
declanşarea de crize economice. 

Totodată, o folosire ineficientă a împrumuturilor externe poate provoca o restricţionare 
a accesului privind finanţarea de pe piaţa externă, conducând chiar spre o criză a datoriei. 
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 Rezumat. Acest articol identifică aspectele teoretice aferente procesului de creştere 

economică, referitoare la definire, factori determinanţi, costurile şi beneficiile generate şi 
realizează ierarhizări ale ţărilor membre UE în funcţie de diferiţi indicatori de cuantificare a 
creşterii economice.  
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Coduri REL: 8E, 18F. 
  
 
1. Introducere  
 
Studiile teoretice şi empirice de specialitate referitoare la creşterea economică au ca 

scop identificarea răspunsurilor la următoarele întrebări fundamentale: Care sunt factorii 
explicativi ai diferenţelor în standardele de viaţă din cadrul diferitelor ţări? Cum poate fi 
stimulată creşterea economică? Care este rolul statului în procesul de creştere economică? 

Adesea creşterea economică reprezintă un obiectiv al politicilor economice. Pentru o 
analiză „corectă” a acestui fenomen şi pentru identificarea acelor strategii de politică 
economică în stare să genereze bunăstare economică şi socială trebuie cuantificate atât 
beneficiile, cât şi costurile generate.  

Pe de altă parte trebuie utilizaţi acei indicatori de cuantificare a procesului de creştere 
economică prin care să fie surprinse şi aspectele calitative, ceea ce implică suficiente 
neajunsuri la nivelul indicatorilor calculaţi pe baza produsului intern brut (PIB). Inclusiv în 
realizarea comparaţiilor internaţionale privind creşterea economică trebuie ajustate 
informaţiile conţinute în indicatorii clasici. 

Acest articol este structurat în două părţi: în prima secţiune sunt identificate aspectele 
teoretice aferente procesului de creştere economică, referitoare la definire, factori 
determinanţi, costurile şi beneficiile aferente; în a doua secţiune am realizat ierarhizări ale 
ţărilor membre UE în funcţie de diferiţi indicatori de cuantificare a creşterii economice.  

  
2. Creşterea economică – aspecte teoretice privind analiza cost-beneficiu 
 
Creşterea economică este un proces complex. În figura 1 am surprins cele mai 

importante aspecte ce trebuie avute în vedere pentru analiza creşterii economice.  
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economice

  
Figura 1. Creşterea economică 

 
Definiţe  
Creşterea economică poate fi definită ca o creştere a capacităţii unei ţări de a produce 

bunuri şi servicii. Această creştere a producţiei poate fi obţinută prin angajarea unor resurse 
suplimentare în procesul de producţie sau printr-o mai eficientă utilizare a resurselor existente. 
Această creştere se poate măsura prin intermediul indicatorilor produsul intern brut (PIB) sau 
produsul naţional brut (PNB). 

Factori de influenţă 
Creşterea economică este un proces complex, motiv pentru care s-a dezvoltat o 

abordare interdisciplinară pentru a explica factorii determinanţi şi determinaţi de creşterea 
economică. În matricea de mai jos sunt centralizate dependenţele uni/bi direcţionate dintre 
creşterea economică şi principalii factori determinanţi: factorii de producţie, tehnologia, 
factorii demografici, factorii geografici şi climaterici, factorii culturali, factorii instituţionali, 
distribuţia veniturilor, politicile guvernamentale, stabilitatea macroeconomică. 
 

Tabelul 1  
Matricea de interacţiune – interdependenţe posibile în procesul de creştere economică 
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Sursa: Kibritcioglu, A., Dibooglu, S. (2001).  
Notaţii:  direcţia de cauzalitate dintre două variabile este dată de sensul săgeţii din celula respectivă; intensitatea 
cauzalităţii este indicată de culoarea săgeţii. 
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Limite pentru creşterea economică 
Procesul de creştere economică depinde de calitatea, cantitatea şi capacitatea de 

utilizare a factorilor de producţie. Astfel, procesul de creştere economică are limite 
determinate de insuficienta calificare a forţei de muncă, scăzuta calitate a infrastructurii 
tehnice, sociale, industriale, accesul limitat la pieţele de export, politicile economice ale ţărilor 
dezvoltate, nivelul venitului mediu, înclinaţia spre consum/economisire etc.  

Costurile şi beneficiile asociate creşterii economice  
Creşterea PIB-ului este adesea considerată un obiectiv de politică economică. 

Beneficiile generate de creşterea economică se referă la creşterea veniturilor şi a consumului, 
care, la rândul lor, implică o creştere a  standardului de viaţă (Eklund, 1995). Creşterea 
producţiei implică, de asemenea, o creştere a nevoii de forţă de muncă, deci o  reducere a 
şomajului, cu potenţial de reducere a sărăciei şi de creştere a echităţii sociale. 

De regulă sunt luate în considerare doar efectele benefice ale creşterii economice – 
creşterea produsului intern brut în termeni reali procentuali sau per capita. Totuşi trebuie 
considerate şi efectele negative pe care le poate genera procesul de creştere economică: 
degradarea mediului înconjurător, distrugerea resurselor naturale, distribuţia inechitabilă a 
bunăstării sociale, consecinţele negative asupra obiectivelor sociale, presiunile asupra 
relaţiilor sociale etc.  
 Oportunitatea creşterii economice trebuie analizată în funcţie de costurile şi beneficiile 
asociate şi de efectele pe care le generează asupra bunăstării sociale. În cazul în care beneficiile 
sunt mai mari decât costurile, bunăstarea socială este îmbunătăţită, dar în cazul în care costurile 
sunt mai mari decât beneficiile, bunăstarea socială este afectată negativ. În literatura de 
specialitate, dezbaterea cu privire costurile şi beneficiile creşterii economice îşi are originile în 
perioada de la sfârşitul anilor 1960, când au fost percepute potenţialele consecinţele negative ale 
creşterii economice asupra bunăstării sociale prin reducerea de calităţii mediului şi a resurselor 
(Barkley, Seckler, 1972, Mishan, 1971, 1977, Meadows et al., 1972). 

Pentru o analiză completă a fenomenului de creştere economică trebuie luat în 
considerare întregul sistem mediu-social-economic, cu diferitele subcomponente ale 
economiei – social, politic, mediu, spiritual pentru a determina nivelul, calitatea şi compoziţia 
asistenţei sociale aferente procesului de creştere economică. Se pune astfel problema  
dezvoltării umane durabile, alături de dezvoltarea economică şi a impactului globalizării 
asupra economiilor în curs de dezvoltare. 

Analiza cost-beneficiu a creşterii economice implică identificarea şi a efectelor intra-şi 
inter-generaţii (Clayton, Radcliffe, 1996, Paavola, Bromley, 2002). Dacă, şi cel mai adesea 
acesta este cazul, beneficiile creşterii economice sunt individuale (în ceea ce priveşte ocuparea 
superioară a forţei de muncă, creşterea veniturilor şi a consumului), iar costurile sunt mai mult 
de natură socială (urbanizare, degradarea mediului) şi în plus apar decalaje diferite  în 
manifestarea beneficiilor şi a costurilor, analiza se complică şi trebuie aplicat un model inter-
generaţii.  
 

3. Indicatori de cuantificare a creşterii economice 
 
De regulă procesul de creştere economică este cuantificat prin indicatori calculaţi în 

funcţie de PIB, acest indicator măsurând capacitatea economiei de a produce bunuri şi 
servicii. Ca variante de calcul pentru a comensura creşterea economică, se utilizează 
logaritmul PIB-ului real (Arestis, Demetriades, Luintel, 2001), rata de creştere a PIB-ului 
(Baier, Jr. Dwyer, Tamura, 2004), PIB-ul pe cap de locuitor (King, Levine, 1993). 
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Tabelul2  
PIB per capita în PPS pentru ţările UE 

 (EU-27 = 100) 
Ţară\An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Luxemburg 245 234 240 247 253 255 270 275 279 271 
Olanda 134 134 133 129 129 131 131 133 134 130 
Irlanda 131 132 138 141 142 144 145 147 134 128 
Austria 131 125 126 127 127 124 125 123 124 122 
Suedia 128 122 122 124 126 122 123 125 122 120 
Danemarca 131 128 128 124 126 124 124 121 120 118 
Belgia 126 124 125 123 121 120 118 115 115 116 
Germania 118 117 115 116 116 117 116 116 115 116 
Marea Britanie 119 120 120 122 124 122 120 117 116 116 
Finlanda 117 115 115 112 116 114 114 118 117 111 
Franţa 115 116 116 112 110 111 109 108 108 108 
Spania 97 98 100 101 101 102 104 105 103 104 
Italia 117 118 112 111 107 105 104 103 102 102 
Cipru 89 91 89 89 90 91 91 93 96 98 
Grecia 84 86 90 93 94 91 93 92 93 93 
Slovenia 80 80 82 83 86 87 88 88 91 87 
Republica Cehă 68 70 70 73 75 76 77 80 80 80 
Portugalia 81 80 80 79 77 79 79 78 79 79 
Malta 84 78 79 78 77 78 77 77 77 78 
Slovacia 50 52 54 55 57 60 63 67 72 71 
Estonia 45 46 50 54 57 62 66 70 68 63 
Ungaria 55 59 62 63 63 63 63 62 65 63 
Polonia 48 48 48 49 51 51 52 54 57 61 
Lituania 39 41 44 49 50 53 55 59 62 53 
Letonia 37 39 41 43 46 49 52 56 57 49 
România 26 28 29 31 34 35 38 42 48 45 
Bulgaria 28 30 32 34 35 37 38 40 43 : 

Sursa: Eurostat. 
 

În tabelul de mai sus am realizat o ierarhizare a ţărilor membre UE după nivelul PIB 
per capita din 2009. Se constată că primele cinci locuri sunt ocupate de Luxemburg, Olanda, 
Irlanda, Austria şi Suedia, în timp ce ultimele cinci locuri sunt ocupate de Bulgaria, România, 
Letonia, Lituania, Polonia. 
 

Tabelul 3 
Rata de creştere a PIB real (modificare %) pentru ţări UE 

 

Ţară\an 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Polonia 4,3 1,2 1,5 4 5,4 3,7 6,3 6,8 5,1 1,6 
Malta : -2,4 1,9 -0,9 0,2 3,4 2,9 3 1,8 -2,3 
Cipru 3,9 2,9 0,8 0,2 1,8 1,4 2,1 3,6 2,4 -2,3 
Grecia 4,1 3,9 3,1 5,6 4 1,9 4,1 3,8 0,9 -2,5 
Portugalia 3,4 1,3 0 -1,6 1 0,3 1,1 2,2 -0,1 -2,7 
Franţa 3,2 1,1 0,3 0,4 1,7 1,1 1,5 1,8 -0,3 -3,2 
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Ţară\an 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Belga 3,4 0,4 0,9 0,4 2,8 1,2 2 2,2 0,2 -3,5 
Austria 3,4 0,1 1,1 0,4 1,9 1,8 3,1 3,3 1,7 -4,2 
Spania 4,2 2,5 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 1,7 -0,7 -4,4 
Germania 3,1 1,1 -0,2 -0,3 1,2 0,8 3,5 2,8 1,2 -4,4 
Olanda 3,2 1,2 -0,6 -0,1 1,9 1,8 3,2 3,7 1,5 -4,4 
Bulgaria 6,3 7,5 5,2 6,4 7,3 6,9 7,1 7 6,7 -4,5 
Republica Cehă 3,8 2,9 2,1 3,6 4,4 6 6,5 5,6 1,4 -4,9 
Slovacia 1,3 3,9 4,6 4,8 5 6,6 8,4 10,4 5,6 -5 
Denmarca 3,2 0,3 0,1 0,1 2,1 2,1 3,1 1,3 -1,4 -5,3 
Luxemburg 7 1,4 3 0,3 3 3,8 3,3 4,9 -0,3 -5,5 
Marea Britanie 3,6 2,1 1,7 2,4 2,5 1,5 2,2 2 -0,7 -5,6 
Italia 3,6 1,8 0,1 -0,8 0,5 -0,1 1,5 0,7 -2,1 -5,7 
Suedia 4,3 1 2,2 2 3,8 2,7 3,7 2,6 -1,6 -6 
Ungaria 5,2 4 4,4 4,3 4,8 3,4 3,8 0,9 1 -6,5 
România 2,5 5,8 8 5,5 8,8 4,4 8,1 6,5 7,5 -7 
Irlanda 8,3 4,1 4,7 2,7 2,8 3,7 2,8 3,1 -5,2 -8,1 
Finlanda 5,1 2 1,6 1,8 3,8 2,6 4 4,9 0,5 -8,5 
Slovenia 4,1 2,7 3,8 2,8 4,2 4,3 5,5 6,3 3,6 -9 
Estonia 10,5 7,9 8,4 8 7,6 9,7 10,8 7,1 -5 -13,9 
Lituania 4 7,3 7,2 10,7 7,9 8,5 8,5 10,4 3,5 -14,3 
Letonia 7,6 8,9 7,2 7,8 9,3 11,2 12,8 10,6 -3,8 -17,5 

Sursa: Eurostat. 
 

În tabelul de mai sus am realizat o ierarhizare a ţărilor membre UE după rata de 
creştere a PIB real din 2009. Clasamentul se schimbă radical faţă de situaţia prezentată în 
tabelul anterior, deoarece acest indicator reflectă ritmul de creştere a PIB real. Se constată că 
primele cinci locuri sunt ocupate de Polonia, Malta, Cipru, Grecia şi Portugalia, în timp ce 
ultimele cinci locuri sunt ocupate de Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia şi Finlanda. 

Un indicator mai complex este indicele dezvoltării umane (IDU), în engleză Human 
Development Index (HDI), promulgat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
Acest indicator este folosit ca o alternativă la măsurile convenţionale de creştere economică şi 
include cuantificări aferente 

• stării de sănătate a populaţiei şi de longevitate: speranţa de viaţă la naştere 
• accesului la educaţie: perioada medie şi preconizată de şcolarizare medie  
• standardului de viaţă: PIB-ul pe cap de locuitor. 

 

Tabelul 4  
Indicele de Dezvoltare Umană pentru ţările UE 

 

Ţară\an 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Irlanda 0.855 0.886 0.891 0.896 0.896 0.894 0.895 
Olanda 0.868 0.877 0.882 0.886 0.888 0.888 0.890 
Suedia 0.889 0.883 0.885 0.885 0.885 0.884 0.885 
Germania .. 0.878 0.881 0.883 0.885 0.883 0.885 
Franţa 0.834 0.856 0.860 0.864 0.867 0.869 0.872 
Finlanda 0.825 0.863 0.868 0.870 0.871 0.869 0.871 
Belgia 0.863 0.858 0.861 0.864 0.865 0.865 0.867 
Denmarca 0.842 0.860 0.861 0.864 0.865 0.864 0.866 
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Ţară\an 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Spania 0.828 0.848 0.852 0.857 0.861 0.861 0.863 
Grecia 0.784 0.839 0.846 0.847 0.851 0.853 0.855 
Italia 0.825 0.838 0.844 0.848 0.850 0.851 0.854 
Luxemburg 0.845 0.856 0.853 0.861 0.851 0.850 0.852 
Austria 0.826 0.841 0.845 0.846 0.849 0.849 0.851 
Marea Britanie 0.823 0.845 0.842 0.845 0.847 0.847 0.849 
Republica Cehă 0.801 0.838 0.841 0.843 0.844 0.841 0.841 
Slovenia 0.780 0.813 0.819 0.825 0.828 0.826 0.828 
Slovacia 0.764 0.796 0.803 0.811 0.816 0.815 0.818 
Malta 0.783 0.806 0.807 0.809 0.812 0.813 0.815 
Cipru 0.768 0.793 0.798 0.804 0.807 0.809 0.810 
Estonia 0.762 0.805 0.811 0.816 0.816 0.809 0.812 
Ungaria 0.767 0.798 0.802 0.803 0.804 0.803 0.805 
Polonia 0.753 0.775 0.779 0.784 0.788 0.791 0.795 
Portugalia 0.774 0.775 0.778 0.785 0.789 0.791 0.795 
Lituania 0.730 0.775 0.780 0.785 0.789 0.782 0.783 
Letonia 0.709 0.763 0.771 0.777 0.777 0.769 0.769 
România 0.690 0.733 0.743 0.754 0.765 0.764 0.767 
Bulgaria 0.693 0.724 0.729 0.736 0.741 0.741 0.743 

Sursa: United Nations Development Programme. 
 

În tabelul de mai sus am realizat o ierarhizare a ţărilor membre UE după valoarea 
indicelui de dezvoltare umană din 2009. Clasamentul se modifică faţă de situaţia prezentată în 
tabelele anteriore, deoarece acest indicator are în structură trei dimensiuni – aferente sănătăţii, 
educaţiei şi standardului de viaţă. Se constată că primele cinci locuri sunt ocupate de Irlanda, 
Olanda, Suedia, Germania, Franţa, în timp ce ultimele cinci locuri sunt ocupate de Bulgaria, 
România, Letonia, Lituania, Portugalia. 

 

Tabelul 5  
Ierarhia ţărilor UE pentru anul 2009 după criteriile – (a) PIB pe localitate,  

(b) rata de creştere a PIB real, (c) Indicele de Dezvoltare Umană 
 

 Ţară ( a) ( b) ( c)   ( a) ( b) ( c) 
Austria 4 8 13   Letonia 25 27 25 
Belgia 7 7 7   Lituania 24 26 24 
Bulgaria 27 12 27   Luxemburg 1 16 12 
Cipru 14 3 19   Malta 19 2 18 
Republica Cehă 17 13 15   Olanda 2 11 2 
Danemarca 6 15 8   Polonia 23 1 22 
Estonia 21 25 20   Portugalia 18 5 23 
Finlanda 10 23 6   România 26 21 26 
Franţa 11 6 5   Slovacia 20 14 17 
Germania 8 10 4   Slovenia 16 24 16 
Grecia 15 4 10   Spania 12 9 9 
Ungaria 22 20 21   Suedia 5 19 3 
Irlanda 3 22 1   Marea Britanie 9 17 14 
Italia 13 18 11       
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În tabelul de mai sus am centralizat ierarhizarea ţărilor membre UE în funcţie de 
criteriile PIB pe locuitor, rată de creştere reală a PIB şi indicele de dezvoltare umană. Din 
păcate, România ocupă locuri din finalul acestor clasamente, ceea ce ar trebui să reprezinte un 
imbold de a ajusta politicile actuale în vederea obţinerii unei bunăstări superioare. 

Utilizarea PIB–ului pentru cuantificarea procesului de creştere economică are însă 
câteva neajunsuri: în primul rând, dacă este utilizat pentru comparaţii între ţări poate genera 
concluzii eronate dacă sunt diferenţe în dimensiunile sectorului informal; în al doilea rând, 
creşterea PIB-ului nu conţine informaţii despre modul în care a fost realizată creşterea, 
respectiv despre modificarea bunăstării sociale, despre efectele asupra mediului şi asupra 
condiţiilor de muncă, despre deprecierea capitalului şi a stocurilor de resurse naturale. 
 Pentru a corecta neajunsurile prezentate mai sus, a fost propusă introducerea unui 
index al bunăstării economice sustenabile (Daly, Cobb, Cobb, 1989; Cobb, Cobb, 1994; 
Jackson, Stymne; 1996), care poate fi determinat astfel: 

– consum privat + cheltuieli publice non-apărare; 
– cheltuielile private pentru apărare + formarea de capital + servicii aferente forţei de 

muncă domestice; 
– costuri aferente degradării mediului; 
– deprecierea capitalului natural. 
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FINANŢĂRI  DIN  TVA  LA  NIVELUL  BUGETELOR  LOCALE   –   
UNELE ASPECTE ÎN CONTEXTUL  CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 
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        Rezumat.  Asigurarea  resurselor financiare pentru fondurile publice este greu de 
realizat şi la nivelul administraţiei publice centrale, şi la nivelul administraţiilor  publice 
locale. Deoarece bugetele locale nu realizează venituri proprii în măsură să asigure 
finanţarea tuturor cheltuielilor în folosul colectivităţilor locale, atunci de la bugetul de stat se 
asigură resurse financiare pentru destinaţii sociale, economice. Descentralizarea unor 
servicii publice este însoţită de  descentralizarea financiară. 
       În lucrare vom prezenta unele aspecte privind finanţări din încasările din TVA la bugetul 
de stat în scopul susţinerii anumitor activităţi  la nivel local, evoluţia acestor alocări în 
contextul constrângerilor bugetare actuale datorate crizei financiare. 
           
 

Cuvinte-cheie: constrângeri bugetare;  nevoi locale; buget; descentralizare bugetară; 
servicii publice.    

  
Coduri JEL: H59, H61, H72, H75, H76, H83. 
Coduri REL: 13C, 13F, 13G. 

 
1.  Introducere  
              
Colectivităţile locale îşi cunosc cel mai bine posibilităţile financiare şi realizează cele 

mai bune estimări  privind necesarul de resurse pentru acoperirea nevoilor în plan teritorial. 
Deoarece resursele locale proprii sunt insuficiente pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
unor activităţi sociale, economice, de la nivel central se asigură resursele necesare  prin 
diverse mijloace (subvenţii, transferuri, cote şi sume defalcate din anumite categorii de 
venituri). În perioada 1993-2003 s-au pus la dispoziţia bugetelor locale sume defalcate din 
impozitul pe salariu, din impozitul pe venit pentru anumite destinaţii, astfel:  protecţie 
socială, privind asigurarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei  şi    
sume pentru echilibrarea  bugetelor locale:  pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap,  pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului,  pentru 
finanţarea instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002,  pentru plata 
contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară,  pentru 
bugetele proprii ale judeţelor,  pentru bugetele proprii ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor  care înregistrează venituri proprii insuficiente. 

Apreciem că este foarte important să cercetăm evoluţia  sumelor defalcate din TVA în 
perioada 2001-2010. Analizăm aceste alocări bugetare, evoluţia lor, noile necesităţi ale 
colectivităţilor locale ce trebuie finanţate, finanţarea cheltuielilor descentralizate, creşterea şi 
scăderea acestor sume  depinzând de evoluţia crizei financiare în scopul utilizării eficiente în 
viitor a resurselor limitate şi în scădere. 

Începând cu anul 2001 din resursa TVA încasată la bugetul  de stat s-au defalcat sume 
către bugetele locale pentru finanţarea unor destinaţii sociale, în principal pentru finanţarea 
învăţământului preuniversitar de stat, dar şi pentru activităţi economice şi de altă natură. 
Menţionăm că până în acest an sumele destinate finanţării acestei forme de învăţământ se 
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transmiteau unităţilor şcolare de la capitolul „ învăţământ“ pe cale ierarhică, prin ordonatorii 
de credite fără o legătură directă cu TVA. După acest an, o parte importantă a  cheltuielilor 
învăţământului preuniversitar de stat,  şi anume cele de personal,  se asigură din TVA-ul 
încasat la bugetul de stat şi transmis bugetelor locale. 
 

2. Finanţări din TVA la nivelul bugetelor locale în perioada 2001-2005 
            

Începând cu anul 2001, din taxa pe valoarea adăugată încasată la bugetul de stat s-au 
stabilit sume defalcate pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale comunale, 
orăşeneşti, municipale şi judeţene pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate: cheltuielile 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale creşelor şi  ale centrelor locale de 
consultanţă agricolă. În ceea ce priveşte domeniul învăţământului preuniversitar s-au finanţat, 
pe lângă cheltuielile de personal  şi burse acordate elevilor, obiecte de inventar pentru şcoli şi 
manuale şcolare. S-au transmis sume bugetelor judeţene pentru finanţarea învăţământului 
special şi pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV, 
iar din anul 2004 aceste produse se acordă şi preşcolarilor din grădiniţele de stat cu program 
normal de 4 ore. 

În Tabelul 1 sunt prezentate sumele defalcate din TVA transmise bugetelor proprii ale 
judeţelor şi bugetelor  locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru finanţarea unor 
cheltuieli privind învăţământul, acţiuni sociale, economice.                                                                                 
  

Tabelul 1 
Finanţări din TVA în România în perioada 2001-2005 

 

 Indicatori 
(mil. lei) 2001 2002 2003 2004 2005 

1  PIB 
-indice de creştere -2001-bază 

116.768,7 
1 

151.475,1 
1,29 

197.564,8 
1,69 

246.468,8 
2,11 

288.176,1 
2,46 

2 Veniturile bugetului de stat, total, 
din care: 
-indice de creştere -2001-bază 
-pondere în PIB(%) 

15.309,2 
   

  1 
         13,1 

17.886,0 
   

 1,16 
       11,81 

24.126,8 
   

 1,57 
     12,21 

28.827,9 
   

 1,88 
   11,70 

35.736,7 
   

 2,33 
       12,40 

3 TVA  încasată, din care:   
-indice de creştere -2001-bază 
-pondere în PIB(%) 

7.151,7 
           1 

        6,12 

9.338,2 
         1,30 
         6,16 

12.457,2 
         1,74 
         6,31 

15.618,9 
         2,18 
         6,34 

18.609,4 
         2,60 
         6,46 

4 Sume defalcate din TVA, din care 
pentru: 
-indice de creştere -2001-bază 
-pondere în PIB(%) 

2.166,1 
   

 1 
    1,86 

3.121,9 
   

      1,44 
2,06 

3.434,8 
   

    1,58 
1,74 

4.603,8 
   

    2,12 
1,86 

5.940,2 
   

      2,74 
2,06 

4.1  învăţământul preuniversitar de 
stat, din care pentru: 
-indice de creştere -2001-bază  
-pondere în PIB(%) 

2.146,34 
   

 1 
1,84 

2.738,18 
 

1,27 
1,81 

3.399,6 
 

1,58 
1,72 

3.797,42 
 

1,76 
1,54 

4.560,28 
 

2,12 
1,58 

4.1.1.  bugetele proprii ale judeţelor, din 
care:  

93,26 118,99 266,34 363,28 434,18 

4.1.1.1 învăţământul special 93,26 118,99 143,09 160,75 197,6 
4.1.1.2. produse lactate şi de panificaţie pt 

elevi şi preşcolari 
- - 123,25 202,53 236,58 

4.1.2.  bugetele locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, din care: 

2.053,07 2.619,19 3.132,72 3.434,15 4.126,1 

4.1.2.1. cheltuieli de personal pentru 
învăţământul preuniversitar de stat  
-indice de creştere -2001-bază 
-pondere în PIB(%) 

2.023,51 
 

1 
1,73 

2.596,65 
 

1,28 
1,71 

3.106,95 
 

1,53 
1,57 

3.406,06 
 

1,68 
1,38 

4.094,7 
 

2,02 
1,42 
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 Indicatori 
(mil. lei) 2001 2002 2003 2004 2005 

4.1.2.2. burse acordate elevilor 15,71 19,17 25,76 28,08 31,4 
4.1.2.3. obiecte inventar - 3,37 Incluse în 

4.1.2.2. 
Incluse în 

4.1.2.2. 
Incluse în 

4.1.2.2. 
4.1.2.4. manuale şcolare 13,0 - - - - 
4.2.  cheltuielile creşelor 10,3 16,85 20,27 23,45 26,23 
4.3. centrele locale pentru consultanţă 

agricolă 
9,43 13,11 15,51 18,22 20,37 

Sursa: Calculat de autor pe baza datelor din www.mfinante.ro 
 
 

În anul 2002 s-au alocat sume pentru susţinerea sistemului de  protecţie a copilului: 
152,29 milioane lei,  ceea ce reprezintă 4,87 % din sumele defalcate din TVA, sume pentru 
susţinerea sistemului de  protecţie a copiilor cu handicap: 14,52 milioane lei, ceea ce reprezintă 
0,48 % din sumele defalcate din TVA şi sume pentru susţinerea sistemului de protecţie  a 
persoanelor cu handicap: 186,91 milioane lei, ceea ce reprezintă 5,98% din sumele defalcate din 
TVA. 

În anii 2003 şi 2004 nu s-au mai finanţat din TVA cele trei destinaţii de mai sus, ele  
finanţându-se  din impozitul pe venit. S-a subvenţionat energia termică livrată populaţiei în 
anul 2004 în sumă de 764,71 milioane lei, ceea ce reprezintă 16,61% din sumele defalcate din 
TVA. Nevoile în creştere ale bugetelor locale în anul 2005 au condus la menţinerea 
subvenţionării energiei termice livrată populaţiei: 497,51 milioane lei, respectiv 8,38% din 
sumele defalcate din TVA, la susţinerea sistemului de  protecţie a copilului: 360,71 milioane 
lei, respectiv 6,07 % din sumele defalcate din TVA, dar şi la adăugarea altor destinaţii: 
retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice: 245,05 milioane lei, respectiv 4,13% din sumele defalcate din 
TVA,   cheltuielile privind drumurile judeţene şi comunale: 230,0 milioane lei, respectiv 
3,87% din sumele defalcate din TVA. 

Analizând datele din Tabelul 1 se constată că indicii de creştere ai PIB îi depăşesc pe 
cei ai veniturilor bugetului de stat, iar aceştia, fiecare dintre ei, sunt depăşiţi de indicii de 
creştere ai TVA încasată. Nevoia de resurse la nivel local a determinat creşteri anuale ale 
sumelor defalcate din TVA transmise bugetelor locale: +44% în 2002, +58% în 2003, +112% 
în 2004 şi +174% în 2005 comparativ cu anul 2001 considerat an de bază. Tendinţele 
crescătoare ale finanţărilor învăţământului preuniversitar de stat (de la 27% în anul 2002 la 
112% în anul 2005)  şi anume a cheltuielilor  de personal din acest domeniu (de la 28% în 
anul 2002  la 102% în anul 2005) reflectă necesităţile locale în creştere, dar şi manifestarea 
descentralizării financiare.  

În ceea ce priveşte nivelul resurselor analizate în PIB se constată că nivelul veniturilor 
bugetului de stat a scăzut de la 13,1 % în anul 2001 la 12,4 %  în anul 2005, în timp ce nivelul 
TVA încasată a crescut de la 6,12 % în anul 2001 la 6,46 % în anul 2005. Creştere a 
înregistrat şi nivelul sumelor defalcate din TVA în PIB de la 1,86 % în anul 2001 la 2,06 % în 
anul 2005. Scădere a nivelului în PIB au înregistrat sumele destinate finanţării învăţământului 
preuniversitar de stat, respectiv de la 1,84% în anul 2001 la 1,58% în anul 2005 şi cele 
destinate cheltuielilor de personal din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv de la 1,73 
% în anul 2001 la 1,42% în anul 2005. Aceste scăderi se datorează finanţării şi altor activităţi, 
acţiuni care sunt evidenţiate în tabelul 1. 

În Tabelul 2 este prezentată evoluţia finanţărilor  din TVA în România în 
 perioada 2001-2005. Se constată contribuţia TVA la constituirea resurselor bugetului de stat, 
respectiv de 46,71% în anul 2001, iar în perioada 2002-2005 TVA a procurat mai mult de 
jumătate din veniturile acestui buget. 

În ceea ce priveşte locul sumelor defalcate din TVA în cadrul încasărilor din TVA la 
bugetul de stat, se constată că aproximativ 30% din acest impozit indirect  finanţează cheltuieli 
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la nivelul bugetelor locale (33,43% din încasările din TVA în anul 2002 – cel mai înalt nivel în 
perioada analizată – şi 27,57%  din încasările din TVA în anul 2003 – cel mai redus nivel în 
perioada analizată). În cadrul sumelor defalcate din TVA  pe primul loc se situează destinaţia 
învăţământ preuniversitar – peste 76,8%, urmate de destinaţiile economice – consultanţă 
agricolă: între 0,44% şi 0,34%, şi alte destinaţii sociale – cheltuielile creşelor: între 0,59%  în 
anul  2003 şi  0,44%  în anul 2005. 
 

    Tabelul 2    
Evoluţia finanţărilor  din TVA în România în perioada 2001-2005 

                                                                                                                  –%– 
 Ponderea 2001 2002 2003 2004 2005 

1 TVA în veniturile bugetului de stat   
46,71 

 
52,21 

 
51,63 

 
54,18 

 
52,07 

2 Sumelor defalcate din TVA  în 
TVA încasată 

 
30,28 

 
33,43 

 
27,57 

 
29,48 

 
31,92 

3. Finanţărilor pentru învăţământul 
preuniversitar de stat în sumele 
defalcate din TVA 

 
99,1 

 
87,7 

 
98,9 

 
82,5 

 
76,8 

4. Cheltuielilor de personal pentru 
învăţământul preuniversitar  de 
stat în sumele defalcate din TVA 

 
93,42 

 
83,18 

 
90,45 

 
73,98 

 
68,93 

5  Cheltuielilor creşelor în sumele 
defalcate din TVA 

 
0,48 

 
0.54 

 
0,59 

 
0,51 

 
0,44 

6 Cheltuielilor centrelor locale 
pentru consultanţă agricolă în 
sumele defalcate din TVA 

 
0,44 

 
0,42 

 
0,45 

 
0,4 

 
0,34 

Sursa: Calculat de autor pe baza datelor din www.mfinante.ro 
 

3.  Finanţări din TVA la nivelul bugetelor locale în perioada 2006-2010 
         

Anul 2006 este anul cu multe noutăţi în finanţarea cheltuielilor descentralizate atât la 
nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti, cât şi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată la nivelul judeţelor sunt destinate 
finanţării:    sistemului de protecţie a copilului;   centrelor de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap;   drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu 
program normal de   patru ore;   cheltuielilor aferente învăţământului special;   instituţiilor 
de cultură descentralizate începând cu anul 2002;    plăţii contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;  serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;   ajutoarelor de stat regionale acordate în 
temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene. 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor  sunt destinate finanţării:  cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de 
inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    drepturilor 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;   ajutorului social şi a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;   serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  
ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor 
locale; cheltuielilor creşelor; cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de 
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asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat cu program normal de patru ore, învăţământul special, instituţiile de 
cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult. 

 
Tabelul 3 

Finanţări din TVA în România în perioada 2006-2010 
                                                                                                                   

 Indicatori 
(mil. lei) 2006 2007 2008 2009 2010 

1   
PIB 
- indice de creştere -2001-bază 

 
344.535,5 

2,95 

 
390.800,0 

3,34 

 
514.654,0 

4,41 

 
491.274,0 

4,21 

 
511.582,0 

4,38 
2 Veniturile bugetului de stat, total,  

din care: 
 - indice de creştere – 2001 – bază 
- pondere în PIB(%) 

42.822,6 
 

2,8 
12,43 

55.575,5 
 

3,63 
14,22 

67.004,7 
 

4,38 
13,02 

75.689,7 
 

4,94 
15,41 

66.654,3 
 

4,35 
13,03 

3 TVA  încasată, din care:   
- indice de creştere – 2001 – bază 
- pondere în PIB(%) 

26.047,0 
3,64 
7,56 

38.950,9 
5,45 
9,97 

41.000,0 
5,73 
7,97 

44.416,4 
6,21 
9,04 

35.548,8 
4,97 
6,95 

4 Sume defalcate din TVA,  
din care pentru:  
- indice de creştere – 2001 – bază 
- pondere în PIB(%) 

9.703,4 
 

4,48 
2,82 

14.552,52 
 

6,72 
3,72 

15.063,8 
 

6,95 
2,93 

  17.624,5 
 

8,14 
3,59 

17.000,23 
 

7,85 
3,32 

5  Finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor,  din care: 
 - % în sume defalcate din TVA 

  
1.057,8 

10,9 

 
1.396,87 

9,6  

 
1.702,9 

11,3  

 
2.022,2 

11,47 

 
2.053,4 

12,08  
5.1. Finanţarea sistemului de protecţie a 

copilului 
- % în sume defalcate din TVA   

 
368,3 

3,8  

 
510,12 

3,51  

 
824,36 

5,47  

 
978,4 
 5,55  

 
962,83 

5,66  
6 Finanţarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, din care: 
-  % în sume defalcate din TVA 

 
 

6.101,0 
62,9  

 
 

7.840,67 
53,88  

 
 

9.621,4 
63,87  

 
 

12.136,6 
68,86  

 
 

11.580,5 
68,12  

6.1. Finanţarea cheltuielilor de personal din  
învăţământul preuniversitar de stat  
- % în sume defalcate din TVA 

 
4.880,2 

50,3  

 
6.785,9 

46,63  

 
7.845,5 

52,1  

 
10.246,8 

58,14  

 
9.961,9 

58,6  
7.  Finanţarea cheltuielilor pentru drumuri 

judeţene şi comunale 
- % în sume defalcate din TVA 

 
359,3 
  3,7  

 
1.004,66 

    6,9  

 
527,0 

3,5  

 
551,8 

         3,13 

 
551.8 
3,25 

8. Sume pentru echilibrarea cheltuielilor 
bugetelor locale şi judeţene 
- % în sume defalcate din TVA 

 
1442,8 

14,86 

 
3006,8 

20,66 

 
2402,5 

15,9 

 
1999.7 

11,35 

 
2001,0 

11,77 
9. Finanţarea programului pentru 

dezvoltarea infrastructurii din mediul 
rural 
- % în sume defalcate din TVA 

-  
 

668,29 
4,6 

 
 

810 
5,4 

 
 

914,2 
5,19 

 
 

813,5 
4,79 

Sursa: Calculat de autor pe baza datelor din www.mfinante.ro 
 

Pe lângă acestea, în anul 2006 s-au transferat sume pentru energia termică livrată 
populaţiei în cuantum de 252,1 milioane lei, ceea ce reprezintă 2,6% din sumele defalcate din 
TVA, precum şi sume pentru  retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor 
centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice în cuantum  de 490,4 milioane lei în 
anul 2006 ceea ce reprezintă 5,1% din sumele defalcate din TVA  şi 635,18 milioane lei în 
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anul 2007, ceea ce reprezintă 4,36% din sumele defalcate din TVA. Finanţarea cheltuielilor 
pentru drumuri judeţene şi comunale se situează între 3,13% din sumele defalcate din TVA în 
anul 2009 şi  6,9% din sumele defalcate din TVA în anul 2007. 

Ca element de noutate în anul 2008 s-au extins drepturile de acordare a produselor 
lactate şi de panificaţie şi la clasele V-VIII pe lângă clasele I-IV(finanţate de la nivel 
judeţean), iar din anul 2009,  tot de la cheltuielile descentralizate judeţene se finanţează 
cheltuielile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi 
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional. 

Analizând datele din tabel se constată că indicii de creştere ai sumelor defalcate din 
TVA surclasează indicii de creştere ai PIB-ului şi ai veniturilor bugetului de stat. Sumele 
destinate finanţării învăţământului preuniversitar de stat nu mai depăşesc 60% din sumele 
defalcate din TVA, ele înregistrând cel mai mic nivel în anul 2007- 46.63% şi cel mai ridicat 
nivel în anul 2010-58.6%. Pe locul doi se situează sumele alocate echilibrării cheltuielilor 
bugetelor locale şi judeţene – cea mai mică pondere de 11,35% în anul 2009 şi cea mai mare 
pondere 20,66% în anul 2007. 

 
4. Constrângeri bugetare în contextul crizei financiare 
 
Analizând datele din Tabelul nr. 3 se constată că PIB are o valoare programată pentru 

anul 2010 mai mare cu 20.308 milioane lei decât în anul 2009, dar mai mică  cu 3.072 
milioane lei decât în anul 2008, iar indicele de creştere în 2010/2001 de 4,38  este mai mare 
decât cel din 2009/2001 (4,21), dar mai mic decât cel din 2008/2001 (4,41). 

Indicele de creştere a veniturilor bugetare în 2010/2001 de 4,35 este depăşit şi de cel 
din 2008/2001 (4,38), dar şi de cel din 2009/2001 (4,84). 

În ceea ce priveşte TVA încasată aceasta a scăzut şi în mărimi absolute de la 44.416,4 
milioane lei în anul 2009 la 35.548,8 milioane lei în anul 2010 şi ca  pondere în PIB cu 2,09 
puncte procentuale, ceea ce a condus şi la scăderea sumelor defalcate din TVA  de la 17.624,5 
milioane lei în anul 2009 la 17.000,23 milioane lei în anul 2010, respectiv cu 0,27 puncte 
procentuale. De asemenea, au scăzut şi indicii de creştere de la 8,14 la 7,85 şi ponderea în PIB 
de la 3,59% la 3,32% în anul 2010 comparativ cu anul 2009. Scăderi în anul 2010 comparativ 
cu anul 2009 în mărimi absolute  s-au înregistrat la finanţarea sistemului de protecţie a 
copilului, la finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor (şi în mărimi relative cu  0,74 puncte procentuale), la finanţarea Programului 
pentru dezvoltarea infrastructurii din mediul rural (şi în mărimi relative cu 0,40 puncte 
procentuale). Comparativ cu anul 2008, singurele care au scăzut în anul 2010 au fost sumele 
pentru echilibrarea cheltuielilor bugetelor locale şi judeţene de la 2.402,5 milioane lei în anul 
2008 la 2.001 milioane lei în anul 2010 şi în mărime relativă de la 15,9% la 11,77% din 
sumele defalcate din TVA. 

Conform datelor Ministerului Finanţelor sumele defalcate din TVA utilizate la nivel 
local, comparate cu veniturile bugetelor locale au cunoscut scăderi şi creşteri, astfel: 52,5% în 
anul 2006, 39,54% în anul 2007, 41,07% în anul 2008  şi 36,89% în anul 2009. 

 
5. Concluzii 
 
Având în vedere multitudinea reglementărilor în domeniul administraţiei publice 

locale în ceea ce priveşte organizarea acesteia, autonomia şi descentralizarea ei, în domeniul 
finanţelor publice locale, al bugetelor,  al procesului bugetar, al principiilor bugetare, 
reformele privind impozitele şi taxele locale, se constată că resursele financiare posibil de 
mobilizat de unităţile administrativ teritoriale nu sunt în măsură să finanţeze nevoile 
colectivităţilor locale.  

Asigurarea fondurilor necesare în astfel de situaţii s-a realizat sau se realizează, după 
caz, de către bugetul de stat prin sume şi cote defalcate din impozitul pe salarii, din impozitul 
pe venit şi din TVA, conform prevederilor sistemului de legi aplicabile în domeniu.  
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Conform principiului   universalităţii, veniturile bugetare nu pot fi afectate direct  unei 
cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii 
distincte. Apreciem că, prin sumele defalcate din TVA transmise bugetelor locale pentru a fi 
utilizate pentru destinaţii nominalizate prin bugetul de stat, se încalcă principiul universalităţii 
bugetare, respectiv regula neafectării veniturilor bugetare. 

Aportul TVA în finanţarea nevoilor colectivităţilor locale este destul de mare din 
moment ce aproximativ o jumătate din veniturile bugetului de stat se constituie pe seama 
TVA, apoi, aproximativ o treime din încasările din TVA o reprezintă sumele defalcate din 
acest impozit şi din care se finanţează:  

-  cheltuieli pentru învăţământul preuniversitar de stat,  
-  cheltuieli sociale conexe procesului de învăţământ şi stării de sănătate a populaţiei 
     şcolare,  
-   cheltuieli sociale şi social-culturale, 
 -  cheltuielile serviciilor publice, 
 -  cheltuieli economice şi, cele mai importante dintre ele, 
 -  sumele pentru echilibrarea cheltuielilor bugetelor locale. 
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Rezumat. Agricultura este o ramură tradiţională a economiei româneşti care asigură 
produsele alimentare necesare populaţiei, materii prime unor ramuri industriale şi produse 
pentru export. În ultimele două decenii, una din principalele caracteristici ale agriculturii 
româneşti o reprezintă lipsa cronică a capitalului. Aceasta a determinat creşterea ineficienţei 
în alocarea resurselor cu consecinţe asupra creşterii competitivităţii fermierilor români şi a 
întregului sector agricol. Privatizarea terenurilor agricole a antrenat crearea de milioane de 
exploataţii agricole familiale, de mici dimensiuni, care produc cu randament scăzut, în 
special pentru autoconsum. 

În această lucrare prezentăm câteva aspecte privind sumele destinate agriculturii în 
România în ultimii ani şi în condiţiile crizei economico-financiare actuale. 

 
    

Cuvinte-cheie:  politica agricolă comună; subvenţii pentru agricultură; sprijinul direct 
al statului; plăţi directe; criza economică şi financiară. 

 
Coduri JEL: Q14, Q18. 
Coduri REL: 15B, 15D,  15E, 20I. 
 
 
1. Introducere  
 
Dintre ramurile economiei, agricultura, influenţată de diverşi factori, înregistrează în 

ultimii ani o reducere a valorii adăugate brute, deşi importante sume din fondurile postaderare 
au fost utilizate pentru consolidarea unei economii producătoare de valoare adăugată mare. 

În agricultură piaţa forţei de muncă este caracterizată de: a)  pondere mare a agricultori-
lor în totalul populaţiei ocupate, b) numărul mare de fermieri vârstnici; c) dependenţa excesivă a 
populaţiei din mediul rural de activităţile agricole, d) nivel educaţional scăzut şi e) declin 
accentuat al veniturilor reale ale populaţiei. 

În ceea ce priveşte comerţul agricol, România are un potenţial agricol semnificativ şi 
un avantaj comparativ al resurselor naturale şi a fost un exportator tradiţional de produse 
agricole până în 1990. După acest an, se constată  o schimbare considerabilă a poziţiei pe 
pieţele agricole internaţionale, respectiv, din exportator net de produse agricole în importator 
net, cu deficite din ce în ce mai mari. Este un declin accentuat, ca urmare a scăderii producţiei 
agricole în legătură cu reformele structurale ale proprietăţii agricole şi  creşterea cererii 
interne pentru  o gamă variată de produse alimentare şi de calitate superioară. Se disting trei 
etape în comerţul agricol de tranziţie. Astfel, între 1990-1993, se consemnează o perioadă de 
declin puternic şi o balanţă comercială negativă, între 1994-1999 se constată o uşoară 
redresare a balanţei comerciale agricole, urmată de o nouă deteriorare din  2000 până în 
prezent. Ponderea exporturilor agricole româneşti în totalul exporturilor se menţine la cote 
scăzute, între 3,3% si 8%. Importul de produse agroalimentare reprezintă aprox. 6-7% din 
totalul importurilor. Discrepanta dintre potential si rezultate in ceea ce priveşte comerţul cu 
produse agricole şi balanţa acestuia este şi mai relevantă dacă se ia în considerare faptul că, 
forţa de muncă ocupată în mediul rural tinde să crească spre 40%, iar ponderea agriculturii în 
PIB  nu depăşeşte 10%. Creşterile de producţie  din ultimii ani se datorează, în principal, 
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revigorării sectorului zootehnic şi potenţialului productiv al terenului agricol, sporirii 
randamentelor, ca urmare a măsurilor de redresare a agriculturii (extinderea suprafeţelor 
irigate), iar condiţiile climaterice nefavorabile conduc la scăderea producţiei vegetale. 
Principalii factori interni care au afectat şi afectează producţia şi comercializarea produselor 
agricole, determinând deficitul comercial al balanţei agricole sunt: a) structura fragmentată a 
exploataţiilor agricole; b) incertitudinea producţiei sistemelor integrate de distribuţie şi 
marketing; c) afectarea strategiilor de export (exemplu: producţia de cereale) de volumul 
oscilant al producţiilor anuale; d) lipsa de informaţie pe piaţă la nivelul producătorilor  privind 
standardele de calitate. 

 
2. Măsuri luate de stat pentru sprijinirea agriculturii 
 
Formele utilizate de România pentru finanţarea de la bugetul de stat a agriculturii sunt: 
• Sistemul de prime (acordarea unui sprijin  în lei la hectarul de teren); 
• Sistemul de cupoane valorice(1997-2000) care au fost instituite pentru a facilita 

procurarea de materiale şi servicii necesare lucrărilor agricole: seminţe, material de plantat, 
îngrăşăminte chimice, motorină, lucrări mecanice de arat, semănat, de întreţinere a culturilor, 
şi de recoltat; 

• Fondul pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul 
vegetal şi al celor pentru creşterea animalelor (scopul acestuia – acordarea de credite 
producătorilor agricoli pentru finanţarea lucrărilor agricole şi creşterii animalelor); 

• Prime pentru achiziţii de cereale pentru consum propriu; 
• Prime de export pentru cereale şi animale; 
• Subvenţii pentru acoperirea unei părţi din preţul seminţelor şi pentru finanţarea 

stocurilor de grâu. 
Prin bugetul de stat sunt alocate fonduri pentru: ● amendarea solurilor acide şi alcaline 

● combaterea dăunătorilor şi a bolilor în sectorul vegetal ● reproducţia şi selecţia animalelor ● 
susţinerea preţurilor la produsele agricole sau sprijin financiar pentru procurarea de 
seminţelor. Sunt asigurate fonduri pentru: ● subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor 
bancare acordate producătorilor agricoli ● îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări, combaterea 
eroziunii solului  ● prevenirea şi combaterea bolilor la animale. 

Alături de fondurile care sunt asigurate prin bugetul de stat agricultura a mai beneficiat 
de fonduri din mijloace extrabugetare, şi mai ales din fonduri externe nerambursabile, şi 
împreună cu fondurile bugetare, aceste finanţări deţin o pondere de 5,4% din totalul 
cheltuielilor publice. 

 
3. Noi instrumente şi mecanisme financiare în finanţarea agriculturii 
 
 Începând cu anul 2001, finanţarea agriculturii din fonduri publice s-a realizat cu 

instrumente şi mecanisme financiare noi, instrumente aliniate celor folosite în Politica 
Agricolă Comună a Uniunii Europene. Sprijinul direct al statului a fost îndreptat către 
producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole. 

Exploataţiile agricole înfiinţate cu respectarea dimensiunilor minime pot beneficia de 
sprijinul direct al statului, prin acordarea de subvenţii pe produs, prin plăţi directe, în scopul 
îmbunătăţirii eficienţei economice, creşterii producţiei şi indicilor de calitate ai produselor 
agricole (grâu, secară, sfeclă, soia, legume, floarea-soarelui); sprijinul direct al statului se face 
prin acordarea de subvenţii pentru producţia de carne livrată abatoarelor autorizate, pe 
categorii de animale. 

Bugetul de stat mai finanţează o serie de cheltuieli de capital referitoare la îmbunătăţiri 
funciare, reproducţia şi selecţia animalelor şi asigură rambursarea cheltuielilor externe. 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a III-a. Finanțe publice 529 

Susţinerea financiară a agriculturii din fondurile bugetare s-a realizat prin acordarea de 
ajutoare nerambursabile în îngrăşăminte chimice, ajutoare financiare pentru producţia de 
lapte, subvenţionarea cu până la 50% a preţului seminţelor certificate. 

Din anul 2002, prin bugetul de stat s-au alocat Ministerului Agriculturii sume pentru 
acordarea de despăgubiri şi pentru subvenţionarea primelor de asigurare producătorilor 
agricoli care asigură culturile agricole şi animalele lor la societăţi de asigurare.   

Exploataţiile agricole pot beneficia şi de facilităţi fiscale similare celor practicate în 
Uniunea Europeană pentru investiţii (pentru cumpărarea de tractoare, utilaje agricole, pentru 
instalaţii de irigat, pentru spaţii de stocare, investiţii pentru protecţia mediului, pentru 
construcţii de sere şi altele). 

Agricultura şi silvicultura, sectoare importante ale economiei reale, au beneficiat de 
importante resurse financiare pentru derularea unor programe prioritare care s-au realizat în  
perioada 2003-2007: 1) dezvoltarea zootehniei şi a eficienţei  sectorului de producţie 
animalieră (cu o durată de derulare de 10 ani); 2) investiţii în îmbunătăţiri funciare; 3) 
program strategic de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, controlul 
calităţii seminţelor, testarea soiurilor şi implementarea de programe de dezvoltare rurală 
(durata de derulare nedeterminată); 4) promovarea exportului (durată de derulare până în 
2010); 5) dezvoltarea durabilă a producţiei de cereale, legume, pomicultură şi viticultură 
(durata de derulare fiind de 10 ani); 6) dezvoltarea durabilă a silviculturii. 

Aceste programe au fost şi sunt finanţate din fonduri bugetare, iar unele vor beneficia 
de fonduri externe nerambursabile şi credite externe în cofinanţare (programele 4,5,6), iar 
unele şi de finanţare din venituri proprii (programele 4 şi  6). 

Ajutoarele financiare nerambursabile provin de la Uniunea Europeană, prin 
programele SAPARD, PHARE, iar creditele externe de la Banca Mondială, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii. Ele au ca obiectiv 
dezvoltarea sau reabilitarea unor sectoare ale agriculturii şi silviculturii, modernizarea 
tehnologiilor, reconstrucţia ecologică, stimularea exportului şi îmbunătăţirea competitivităţii 
produselor agroalimentare.   

  În anul 2005 activitatea în domeniul agriculturii s-a derulat pe două coordonate 
majore: ● finalizarea retrocedării proprietăţilor funciare (terenuri agricole şi păduri) ● absorbţia 
fondurilor europene destinate agriculturii (construcţie instituţională şi îmbunătăţirea 
mecanismelor de absorbţie). 

 Astfel, s-au luat măsuri de corectare a unor acte normative şi adaptării cadrului 
instituţional prin Legea privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente (Legea nr. 247/2005). A fost aprobată renta viageră agricolă, au fost 
aprobate legi privind stimularea investiţiilor în agricultură, privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscurilor de către fondurile de garantare. 

Pentru anul 2006 au fost avute în vedere: ● Stimularea transformării gospodăriilor 
ţărăneşti în ferme agricole familiale ● Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri 
de piaţă (organizarea şi reglementarea pieţei produselor agroalimentare pe filiera produselor, 
reglementarea pieţei cerealelor; instituirea mecanismelor de intervenţie pe piaţă, în armonizare 
cu practica UE) ● Dezvoltarea şi modernizarea satelor ● Dezvoltarea durabilă a silviculturii 
prin: i) asigurarea integrităţii şi dezvoltării fondului forestier; ii) conservarea biodiversităţii, 
asigurarea stabilităţii ecosistemelor  forestiere şi iii) îmbunătăţirea accesibilităţii fondului 
forestier. 

Politica Agricolă Comună şi cea de Pescuit reprezintă una dintre cele mai importante 
politici ale Uniunii Europene care concentrează un volum mare de resurse comunitare, fiind 
orientată către următoarele direcţii: ● Măsuri de piaţă ● Plăţi directe  ● Dezvoltare rurală 
(Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR) ● Pescuit (Fondul 
European de Pescuit), domeniu în care acţiunile vizează dezvoltarea acvaculturii şi 
pescuitului în apele interioare, modernizarea flotei de pescuit, precum şi dezvoltarea durabilă 
a zonelor de pescuit costiere. 
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Sumele destinate României  în perioada 2007-2013 sunt: 
– 8.022 milioane de euro prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală     
– 231 milioane de euro prin Fondul European pentru Pescuit     
– 6.884 milioane de euro prin Fondul European de Garantare Agricolă. 
Pentru anul 2007 s-au avut în vedere finanţări pentru: ● Dezvoltarea durabilă a 

sectorului vegetal a sectorului zootehnic şi piscicol şi alte programe (5.584,7 milioane lei); ● 
Fermierul (520,0 milioane lei); ● Dezvoltarea durabilă a silviculturii (305,0 milioane lei). 

În ceea ce priveşte  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013  menţionăm 
că acesta vizează dezvoltarea unui sector agricol şi forestier competitiv  capabil să se adapteze 
schimbărilor pe termen lung, care ia în considerare regulile comunitare, conserva mediul 
înconjurător şi consolidează sectorul de procesare.  

În ceea ce priveşte Planul Naţional Strategic pentru Pescuit, au  fost stabilite 
următoarele priorităţi: ● Dezvoltarea pieţei pentru produsele sectorului piscicol ● Susţinerea 
dezvoltării durabile a zonelor pescăreşti şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în aceste zone ● 
Dezvoltarea competitivităţii şi a durabilităţii sectorului piscicol primar. 

Pentru a răspunde priorităţilor şi condiţiilor situaţiei economice locale şi regionale 
date, România a prevăzut: 

 - până la 45% (peste 3 miliarde euro) din mijloacele financiare ale FEADR pentru 
îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol si forestier (Axa 1); 

 - 25% (2 miliarde Euro) pentru îmbunătăţirea mediului si zonelor rurale prin utilizarea 
durabilă a terenului agricol şi forestier (Axa  2); 

 - 27,5% (aproape 2 miliarde Euro) pentru calitatea vieţii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale (Axa 3); 

- 2,5% pentru demararea şi funcţionarea iniţiativelor locale prin abordarea LEADER  în 
vederea promovării potenţialului endogen al teritoriului si pentru îmbunătăţirea guvernării locale.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate cheltuielile pentru agricultură în România în 
perioada 2006-2010 finanţate de la bugetul de stat. 

Analizând datele din tabel se constată că sumele alocate agriculturii de la bugetul de stat 
în perioada 2006-2010 au crescut faţă de anul 2006, anul anterior aderării la UE, cu procente ce 
variază între 29% în anul 2007, 93% în anul 2008, 49% în anul 2010, cea mai mare creştere 
fiind în anul 2009, de 107%. Scăderea cu 58 de puncte procentuale de la anul2009 la anul 2010 
se datorează, în principal, resurselor limitate ale bugetului de stat în plin an de criză economico-
financiară. Ponderea cheltuielilor pentru agricultură în PIB variază între 1,18% în anii 2006 şi 
2010 (cel mai scăzut nivel) şi 1,71% în anul 2009 (cel mai mare nivel).  

Se remarcă scăderea acestei ponderi cu 0,53 puncte procentuale în anul 2010 comparativ 
cu anul 2009. Ponderea cheltuielilor pentru agricultură în cheltuielile bugetului de stat creşte de 
la 7,9% în anul 2006 la 8,14% în anul 2007, la 9,67% în anul 2009, după care scade la 8,86% în 
anul 2008 şi la 5,95% în anul 2010, cel mai scăzut nivel deţinut în perioada analizată. 

    Tabelul 1 
Evoluţia cheltuielilor pentru agricultură în România în perioada 2006-2010 

 

Nr. 
crt. Denumirea indicatorilor 2006 2007 2008 2009 2010 

1  PIB 
- indice de creştere –anul 2006-bază 

344.535 
1 

390.800 
1,13 

514.654 
1,49 

491.274 
1,42 

511.582 
1,48 

2 Cheltuielile bugetului de stat   
- indice de creştere –anul 2006-bază 

51.235,6 
           1   

64.373,5 
       1,25 

80.886,4 
       1,58 

94.767,5 
     1,85   

101.678 
      1,98   

3 Cheltuieli pentru agricultură 
- indice de creştere –anul 2006-bază 

4.048,4 
           1  

5.241,3 
       1,29  

7.823,8 
       1,93  

8.392,6 
       2,07  

6045 
      1,49  

4 Ponderea cheltuielilor pentru agricultură în  PIB 1,18  1,34  1,52  1,71  1,18   
5   Ponderea cheltuielilor pentru agricultură în 

cheltuielile bugetului de stat 
 7,9 8,14  9,67  8,86  5,95  

Sursa: Calculat de autor pe baza datelor din  www.mfinante.ro şi www.insse.ro 
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4.  Concluzii 
     
Agricultura contribuie  la creşterea economică prin propria ei creştere, respectiv prin 

sporirea producţiei naţionale vegetale şi animale în concordanţă cu nevoile economiei 
naţionale.  În România agricultura poate participa la creşterea economiei generale prin 
transferul de forţă de muncă în ramuri şi activităţi neagricole, cu condiţia ca acest transfer să 
aibă loc ca rezultat al creşterii productivităţii muncii în agricultură şi al asigurării unui nivel 
de productivitate superior în ramurile în care se deplasează. 

Printre efectele pozitive ale aderării României la UE, respectiv ale integrării în Politica 
Agricolă Comună, menţionăm: a) reducerea marjei de variaţie a preţurilor produselor agricole 
cu cel puţin 10%; b) creşterea investiţiilor în sectorul agricol; c) creşterea exporturilor unor 
produse specifice ţării noastre, interesante pentru  piaţa europeană; d) impunerea normelor de 
calitate ale UE, superioare celor româneşti. 

Sprijinul acordat prin Politica Agricolă Comună şi creşterile de productivitate aşteptate 
ca urmare a investiţiilor vor avea ca efect creşterea veniturilor agricultorilor. 

Prin măsurile privind fluidizarea pieţei  resurselor umane, a resurselor financiare şi 
prin măsurile de dezvoltare rurală se urmăreşte ca în următorii 20 de ani ponderea populaţiei 
ocupate în agricultură să scadă până la 10%.  

Pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru acest domeniu economic s-au avut în 
vedere şi adoptarea unor măsuri privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile 
destinate agriculturii (OUG 74/2009), respectiv a fost creat cadrul financiar general pentru 
gestionarea asistenţei financiare europene alocate României în calitate de stat membru UE.  
Elaborarea celor două programe, respectiv Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat 
din FEADR, şi Programul operaţional de Pescuit, finanţat din FEP, desemnarea autorităţilor 
de Management şi a celor de certificare şi plată urmăresc  transformarea agriculturii într‐o 
ramură modernă, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării.   
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Rezumat. Problema impozitării cu TVA a operaţiunilor de vânzare de imobile 
construite de persoanele fizice sau aparţinând acestora nu a fost ridicată de ANAF înainte de 
1 ianuarie 2008 deoarece nu a existat reglementare în privinţa obligaţiei de plată a TVA de 
către persoanele fizice care realizează tranzacţii imobiliare. 

În anul 2009, ANAF a demarat o amplă campanie de controale la investitori care au 
dezvoltat proiecte rezidenţiale în calitate de persoane fizice în ultimii cinci ani. Deci, 
organele fiscale au reinterpretat textele de lege, astfel încât să poată colecta venituri la buget.   

În doctrină, interpretarea realizată de ANAF a fost apreciată ca fiind forţată şi  
nejuridică. 

 
Cuvinte-cheie: TVA; persoane fizice; imobiliare; tranzacţii.  
 

 
Problema impozitării cu TVA a operaţiunilor de vânzare de imobile construite de 

persoanele fizice sau aparţinând acestora a căpătat o amploare deosebită începând cu luna 
noiembrie a anului 2009, când Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF a demarat 
o amplă campanie de controale la investitori care au dezvoltat proiecte rezidenţiale în calitate 
de persoane fizice.  

Cum numărul acestora este foarte mare, ANAF a controlat (iniţial) un număr de 7.145 
de persoane, care au efectuat 85.442 tranzacţii, cu o valoare totală de 14,8 miliarde de lei. 

 Perioada vizată s-a raportat la ultimii cinci ani anteriori controlului, acesta fiind 
termenul legal de prescripţie al creanţelor fiscale, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. 
(1) Cod procedură fiscală.   

În opinia Ministerului Finanţelor Publice, opinii exprimate atât în mod public, cât şi 
sub forma unor îndrumări date de Direcţia de Legislaţie în Domeniul TVA(1), „legislaţia din 
domeniul TVA nu a fost modificată semnificativ din anul 2002”.  

Se reţine că „încă de la 1 iunie 2002, la apariţia Legii nr. 345/2002 privind TVA, 
persoanele fizice care realizau tranzacţii imobiliare în scopul obţinerii de venituri cu caracter de 
continuitate ar fi avut obligaţia  să se înregistreze şi să plătească TVA, deoarece până la 1 ianua-
rie 2007, data aderării României la UE, nu exista nicio scutire de TVA pentru vânzările de 
clădiri şi terenuri şi orice tranzacţie era taxabilă dacă era realizată de o persoană impozabilă.  

În ce priveşte vânzarea ocazională sau de bunuri personale, acestea nu erau în sfera de 
aplicare a TVA, la fel ca şi în prezent.   

În ceea ce priveşte noţiunea de „persoană impozabilă”, astfel cum este aceasta definită 
de Titlul VI din Codul fiscal, se reţine că persoană impozabilă are înţelesul art. 127 alin. (1) şi 
reprezintă persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persona juridică, precum şi 
orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică – art. 125¹ alin. (1) pct. 18 din 
Codul fiscal.  

Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră 
independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), 
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.  



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a III-a. Finanțe publice 533 

Conform art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, activităţile economice cuprind activităţile 
producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, 
agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie 
activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în scopul obţinerii de 
venituri cu caracter de continuitate”.  

Se arată totodată că „întrucât experienţa aplicării practice a acestor prevederi a 
demonstrat că stabilirea regimului TVA aplicabil tranzacţiilor imobiliare efectuate de persoanele 
fizice este o problemă dificilă şi trebuie analizată de la caz la caz, a fost luată decizia intro-
ducerii în norme a unor explicitări cu privire la aceste operaţiuni, precum şi a unor exemple. 
Astfel, precizăm că începând cu 1 ianuarie 2010, ca urmare a publicării HG nr. 1620/2009 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, conţinutul pct. 3 din norme a fost modificat 
incluzând în prezent o serie de explicaţii suplimentare, precum şi o serie de exemple menite să 
faciliteze aplicarea prevederilor din art. 127 din Codul fiscal”.  

Faţă de acest mod de abordare, preluat integral de organele locale competente să 
soluţioneze contestaţiile promovate de persoanele fizice aflate în situaţia expusă mai sus, 
identificăm următoarele aspecte care trebuie avute în vedere:  

În ceea ce priveşte „experienţa aplicării practice a acestor prevederi”, deşi se afirmă că 
legislaţia în domeniul TVA nu a fost modificată semnificativ din anul 2002 în privinţa 
definirii activităţilor economice şi a persoanelor impozabile, din datele pe care le deţinem, cel  
puţin pentru perioada anilor 2002-2007, nicio persoană fizică care a realizat tranzacţii 
imobiliare nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA. 

De asemenea, nu avem cunoştinţă de efectuarea de controale în această materie în 
perioada arătată. Aceasta deoarece neclare au fost dispoziţiile legii în materie de TVA aferentă 
tranzacţiilor imobiliare efectuate de persoane fizice, inclusiv pentru organele care trebuiau să 
aplice această lege.  

Astfel, la solicitarea preşedintelui Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România 
adresată ANAF la data de 21 decembrie 2007, prin care se cer lămuriri cu privire la momentul 
obligativităţii plăţii TVA de către persoanele fizice ce au realizat tranzacţii imobiliare, ANAF 
– Direcţia generală legislaţie şi proceduri fiscale(2) arată că „începând cu data de 1 ianuarie 
2008 persoanele fizice care, acţionând de o manieră independentă, înstrăinează construcţii noi, 
părţi ale acestora sau terenuri construibile în scopul obţinerii de venituri cu caracter de 
continuitate… sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal 
competent şi să achite taxa pe valoarea adăugată pentru aceste înstrăinări”.  Deci, se indică 
drept moment al naşterii unei astfel de obligaţii data de 1 ianuarie 2008.  

Mai mult, nu exista o procedură la îndemâna părţilor, iar cei care administrau această 
taxă nu aveau cunoştinţă de modalitatea în care contribuabilii urmau să procedeze.  

Întrebat fiind de contribuabili în baza cărui formular se putea face înregistrarea încă 
din anul 2004 ca plătitor de TVA, Ministerul Finanţelor răspunde(3) că o astfel de înregistrare 
se putea realiza în temeiul Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2224, ordin ce a intrat 
în vigoare în anul 2006.   

Potrivit art. 3 din acest act normativ, persoanele fizice, cu excepţia persoanelor fizice 
care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere, vor 
utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, 
numai pentru operaţiunile reglementate de Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul 
fiscal.   

Persoanele fizice definite la alin. (1) se înregistrează prin depunerea formularului (020) 
„Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române” şi se 
administrează de organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal. Modelul şi 
conţinutul formularului (020) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru 
persoane fizice române” a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 262/ 
2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor(4). 
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Este evident că nu se putea realiza înregistrarea în anul 2002 sau în anul 2004 în 
temeiul unei proceduri instituită în anul 2006; or, în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 
2224/2006 s-a realizat distincţia dintre persoanele fizice şi cele care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent.  

În majoritatea apariţiilor publice(5), reprezentanţii la vârf ai ANAF au susţinut în mod 
constant că până în anul 2008 o astfel de înregistrare nu era posibilă, fiind necesară intervenţia 
legiuitorului în vederea creării cadrului legislativ care să permită impunerea unei astfel de 
taxe.  

Rezultă că ne aflăm în situaţia în care, după şapte ani de pasivitate, organele fiscale 
reinterpretează textele de lege, astfel încât să poată colecta venituri la buget.   

Dacă s-a simţit nevoia realizării unor modificări în lege (numite „explicitări”), această 
împrejurare a derivat nu din faptul că legea nu a fost clară, ci că nu a existat reglementare în 
privinţa obligaţiei de plată a TVA de către persoanele fizice care realizează tranzacţii 
imobiliare.    

În ceea ce priveşte opinia ANAF, respectiv că prin HG nr. 1620/2009 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, doar s-au „explicitat” situaţiile în care persoanele 
fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane impozabile, o observaţie se 
impune a fi făcută: 

La data de 1 ianuarie 2010, nu au fost adoptate normele metodologice de aplicare a 
legii, astfel încât să se poată susţine că este vorba doar despre nişte explicaţii aduse unor texte 
de lege în vigoare din anul 2002.  

La această dată au intrat în vigoare prevederile art. I din OUG nr. 109/2009, care la  
pct. 98 introduce un nou articol în Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

Acest nou articol arată că „situaţiile în care persoanele fizice care efectuează livrări de 
bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme”.  

Deci, acest text modifică dispoziţiile Codului Fiscal, adăugând un nou articol care face 
referire pentru prima dată în mod expres la situaţiile în care persoanele fizice care efectuează 
livrări de bunuri imobile devin persoane impozabile.  

Dar, chiar şi în situaţia în care se apreciază că exista prevedere normativă pentru 
obligarea la plata de TVA a persoanelor fizice care efectuează tranzacţii imobiliare, aceste 
reglementări nu îndeplineau exigenţa de previzibilitate a legii, cerinţă reiterată constant de 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.  
  Printre garanţiile conferite de dreptul la un proces echitabil şi dreptul la ocrotirea 
bunurilor, drepturi consacrate de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de 
art. 1 din Protocolul nr. 1 la aceasta, se află şi îndeplinirea cerinţei referitoare la 
previzibilitatea legii.  
 O normă este „previzibilă” numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în 
aşa fel încât să permită oricărei persoane –  care, la nevoie, poate apela la consultanţă de 
specialitate  – să-şi corecteze conduita(6). 
 În condiţiile în care atât organele centrale, cât şi locale ale ANAF nu aveau cunoştinţă 
de modul în care pot obliga persoanele fizice la plata taxei, încălcarea textelor enunţate este 
evidentă.  
 În doctrină, interpretarea realizată de ANAF a fost apreciată ca fiind forţată, nejuridică 
şi, în final, lipsită de logică (Radu Bufan, „TVA asupra vânzărilor de construcţii noi de către 
persoanele fizice”, sursa: Poratlul fiscalitatea.ro” pe site-ul: www.fiscalitatea.ro), pentru 
următoarele argumente:  
 În înţelesul art. 127 alin. (1) din Codul fiscal, este considerată persoană impozabilă 
orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi 
economice. Potrivit alin. (2) al art. 127 sus-menţionat, este considerată activitate economică şi 
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de 
continuitate.  
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Referitor la noţiunile de persoana impozabilă şi activitate economică, la punctul 3 alin. (1) 
din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se preciza, anterior 
modificării survenite prin HG nr. 1620/2009, că obţinerea de venituri de către persoanele fizice 
din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri care sunt folosite de către 
acestea pentru scopuri personale nu va fi considerată activitate economică, cu excepţia situaţiilor 
în care se constată că activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu 
caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.  

Textul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal conţine următoarele dispoziţii: „în sensul 
prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor sau 
prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere 
sau asimilate acestora.  

De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau 
necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.”  

Prin urmare, activităţile enumerate la art. 127 alin. (2) Teza I se circumscriu 
următoarelor expresii: „activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii”.  

„Producătorii” sunt agenţi economici ce fabrică (manufacturează) anumite bunuri. 
„Comercianţii” – nu sunt avuţi în vedere, în niciun caz comercianţii definiţi conform 

Codului comercial, ci acele persoane care îşi desfăşoară activitatea în ramura „comerţ“, adică 
cumpără şi revând (angro, en detail) produse, mărfuri(7). 

 „Prestatorii de servicii” sunt cei care, tot din punct de vedere tehnic, nu fac nici 
producţie, nici comerţ, ci activităţi de reparaţii, consultanţă, intermediere etc. (Radu Bufan, 
„TVA asupra vânzărilor de construcţii noi de către persoanele fizice”, sursa: Poratlul 
fiscalitatea.ro” pe site-ul: www.fiscalitatea.ro). 

Teza a II-a a art. 127 alin. (2) dispune: „constituie activitate economică exploatarea 
bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate“.  

Este imposibil să se considere că pot fi obţinute venituri cu caracter de continuitate din 
vânzarea bunurilor imobile care constituie operaţiuni ce se execută dintr-o dată (uno ictu).  

În mod obişnuit, prin activităţi cu caracter de continuitate se înţeleg închirierile, 
locaţiunile, concesiunile, leasing-ul bunurilor imobile, şi nicidecum vânzările.   

Invocăm în acest sens jurisprudenţa CEJ în materia definirii activităţii economice, 
jurisprudenţă relevantă prin prisma considerentelor Curţii în cazurile în care s-a procedat la 
analiza dispoziţiilor art. 4 paragraf 1 şi 2 din Directiva a 6-a (Directiva nr. 77/388/CE(8)), care 
a fost preluat ad literam în art. 9 paragraf 1 din Directiva nr. 112/2006/CE(9), după cum 
urmează: „Câmpul de aplicare al TVA este unul foarte larg, general, excepţiile de la aplicarea 
TVA trebuind a fi expres menţionate în lege”. 

 Această concluzie a fost expusă în speţa Van Tiem (C – 186/89 pct. 17(10)); de altfel, 
actualul punct 3 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal face referire în mod 
expres la cauzele Van Tiem, C – 306/94 Regie dauphinoise, C – 77/01 Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro SA (EDM), stabilindu-se că, în concordanţă cu principiul de bază 
al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie să fie neutră, „exploatarea bunurilor 
corporale sau necorporale se referă la orice tip de tranzacţii indiferent de forma lor juridică”. 

Totuşi, acest domeniu foarte larg de aplicare a taxei pe valoarea adăugată nu se poate 
circumscrie decât etapelor de producţie, distribuţie şi prestări de servicii(11).  

Aceeaşi concluzie a fost reluată în speţa MKG Kraftfahrzeuge – Factoring GmbH 
(C – 305/01(12)) în formula: „Conform unei jurisprudenţe constante a Curţii, art. 4 al 
Directivei a 6-a (Directiva nr. 77/388/CE) atribuie TVA un câmp de aplicare foarte larg, 
care înglobează toate stadiile producţiei, distribuţiei şi prestării de servicii”. (pct. 42).  

Din deciziile enunţate anterior rezultă atât caracterul general al câmpului de aplicare al 
TVA, dar şi faptul că activitatea de înstrăinare a bunurilor imobile nu poate fi încadrată în 
activitatea de producţie, distribuţie sau prestare de servicii, în absenţa unui text de lege care să 
prevadă în mod expres o astfel de posibilă interpretare.   
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În acest sens sunt şi prevederile Directivelor TVA.  
Directiva a 6-a (Directiva nr. 77/388/CE) conţinea, la art. 4 paragraful 3, o dispoziţie 

care conferea statelor membre dreptul de a considera ca şi contribuabili persoane care 
efectuau ocazional activităţi dintre cele menţionate la art. 2, cum ar fi în special anumite 
operaţiuni efectuate în legătură cu clădiri sau terenuri construibile (speţa Floridienne SA şi 
Berginvest SA, C – 142/99(13)).  

Or, în Directiva nr. 112/2006/CE, acest text a fost reluat la art. 12 paragraful 1 în 
aceeaşi formulare.  

În consecinţă, legiuitorul român, dacă ar fi dorit să cuprindă în sfera TVA şi 
operaţiunile ocazionale de livrare de clădiri, părţi de clădiri şi terenuri construibile, trebuia să 
includă în Titlul VI al Codului fiscal şi aceste operaţiuni, efectuate în mod ocazional. Dar, 
deoarece legiuitorul fiscal român nu a dat curs acestei opţiuni, lăsate prin directivă la 
latitudinea sa, pe teren strict legal, trebuie să tragem concluzia că nu puteau fi consideraţi 
contribuabili decât acei care efectuează acele operaţiuni economice în mod permanent. 
 În concluzie, dacă în prezent există o prevedere fragilă în Codul fiscal referitoare la 
situaţiile în care persoanele fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane 
impozabile (alin. (2)¹ al art. 127, aşa cum a fost introdus prin OUG nr. 109/2009), text ce face 
trimitere la normele de aplicare ale Codului fiscal, pentru situaţia anterioară anului 2010 este 
imposibil să identificăm texte legale care să permită impozitarea cu TVA a vânzărilor de 
imobile de către persoanele fizice, achiziţionate sau construite pe cont propriu.  

Chiar dacă se îmbrăţişează opinia contrară, în sensul existenţei unei astfel de 
reglementări, aceasta nu îndeplineşte exigenţa referitoare la previzibilitate, fiind generatoare 
de insecuritate juridică.  
 
 
Note 
(1) A se vedea Adresa nr. 430045 din 24 martie 2010 emisă de Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia 
de Legislaţie în Domeniul TVA, disponibilă pe site-ul: www.abuzuri-tva.com/pdf/18-1.pdf.  
(2) A se vedea Adresa nr. 8351721 din 4 martie 2008 a Ministerului Economiei şi Finanţelor, Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Legislaţie şi Proceduri Fiscale, disponibilă pe 
site-ul: www.abuzuri-tva.com/pdf/anexa1.pdf.  
(3) A se vedea Adresa nr. 902036 din 9 aprilie 2010 a Ministerului Finanţelor Publice – ANAF, 
Direcţia Generală de Metodologii Fiscale, Îndrumare şi Asistenţă a Contribuabililor. 
(4) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007. 
(5) În anul 2007, Daniel Chiţoiu, preşedintele ANAF de atunci, declara: „de la 1 ianuarie 2008 se 
elimină taxarea inversă în construcţii. Pentru tranzacţiile imobiliare realizate de către persoanele 
juridice sau persoanele fizice se va plăti astfel TVA de 19%. Persoanele fizice nu vor plăti însă TVA 
pe tranzacţiile imobiliare. Va fi la fel ca acum”, citat în articolul „Zvonurile umflă preţurile pe piaţa 
imobiliară”, disponibil pe site-ul: http://imobiliare.rol.ro/. Sebastian Vlădescu, a precizat, în anul 2007, 
pentru SFin că „e o problemă tehnică legată de natura TVA-ului, care este o taxă specială ce se poate 
impune şi deduce. Persoanele fizice n-au (în august 2006) această poziţie din punct de vedere legal în 
acest moment. Trebuie să încercăm să corectăm. Tehnic însă nu e uşor, pentru că nu poţi să-l pui pe 
contribuabil doar să plătească TVA, ci şi să dai dreptul de a-l colecta. Aici se intră în administrarea 
TVA-ului. E o problemă mult mai complicată, pe care persoanele fizice, teoretic, n-o fac astăzi. 
Practic, dacă e nevoie, ar putea să o facă”. A se vedea „Fiscul anchetează 7145 de suspecţi imobiliari”, 
articol disponibil pe site-ul: http://www.sfin.ro/articol_19071/.„Conform unei directive europene 
armonizată în noul Cod Fiscal, persoanele fizice trebuie să plătească TVA dacă tranzacţiile imobiliare 
depăşesc valoarea de 35.000 euro, numai în cazul în care există o continuitate a acestei activităţi, cu 
scopul obţinerii de profit. Cu toate că prevederea este în vigoare de la începutul anului, inspectorii 
noştri nu au putut acţiona în acest sens întrucât nu există încă norme de aplicare. Nu ştim cum va arăta 
exact declaraţia şi ce acte trebuie să depună contribuabilul”, a declarat Maria Ţăran, purtător de cuvânt 
în cadrul DGFPJ Iaşi”.  A se vedea „Construcţiile pe „persoană fizică”, un „artificiu” pe care statul 
vrea să-l elimine”, articol disponibil pe site-ul: http://www.financiarul.ro/2008/05/12/.  
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(6) A se vedea Cauza Rotaru împotriva României, Hotărârea CEDO din 29 martie 2000 disponibilă la 
adresa: http://www.scj.ro/strasbourg%5CROTARU-Romania%20RO.htm. Pentru mai multe detalii, a 
se vedea Corneliu Bîrsan, „Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole”. Editura 
All Beck, Bucureşti, 2005, p. 674-676.  
(7) Aceasta este şi interpretarea dată de Curtea de Justiţie Europeană, în speţele Van Tiem (C – 186/89) 
şi MKG Kraftfahrzeuge – Factoring (C – 305/01) în care terminologia utilizată este următoarea: „toate 
etapele producţiei, distribuţiei şi prestării de servicii“. 
(8) Directiva nr. 77/388/CE a şasea directivă a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri — sistemul comun privind taxa 
pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire (publicată în Jurnalul Oficial L 145, 13.6.1977, p. 1), 
astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva nr. 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 
(publicată în Jurnalul Oficial L 168, 1.5.2004, p. 35). 
(9) Directiva nr. 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată  (publicată în Jurnalul Oficial L 347, 11.12.2006, p. 1-118). 
(10) Disponibilă pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/.  
(11) A se vedea hotărârile Curţii din 26 martie 1987, Comisia/Olanda, alin. (7), 235/85 Rec. p. 1.487 şi 
15 iunie 1989, Stichting, alin. (10), 348/87 Rec. p. 1.737 
(12) Disponibilă pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/.  
(13) Idem.  
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Rezumat. În condiţiile economiei de piaţă, în care proprietatea şi iniţiativa 
particulară deţin ponderi predominante, intervenţia statului se adaugă jocului liber al 
concurenţei pentru a dirija nivelul producţiei, al preţurilor şi pentru a ajuta la restabilirea 
echilibrului pieţei cu ajutorul preţului, al impozitului indirect sau al subvenţiei. 
 

Cuvinte-cheie: impozite indirecte; subvenţii; preţ; elasticitatea cererii; elasticitatea 
ofertei. 

 
Cod JEL: H3.  
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Introducere 
 
Elucidarea problemei conţinutului preţului necesita preocupări şi în fundamentarea 

unei teorii riguroase a valorii. În lucrarea „Economia valorii: reconsiderări conceptuale”, 
profesorul Paul Bran a realizat o analiză critică a principalelor teorii anterioare cu privire la 
valoare aducând contribuţii însemnate la elaborarea şi utilizarea teoriei valorii entropice.  

 
1. Necesitatea intervenţiei statului prin preţuri şi alte pârghii  
 
În cadrul mecanismului de funcţionare a unei economii moderne intervin trei elemente 

fundamentale: cererea, oferta şi preţul. Preţurile îndeplinesc două funcţii principale, în cadrul 
mecanismului economic: furnizează informaţii despre activitatea economică şi stimulează 
agenţii economici care, acţionând în conformitate cu propriul lor interes, fac ca sistemul 
economic să funcţioneze eficient. 

Mecanismul economiei de piaţă este un mecanism concurenţial, iar prin acţiunile sale, 
concurenţa atinge interesele publice. Pentru a diminua acest impact, intervenţia statului în 
domeniul preţurilor este o realitate incontestabilă în toate ţările. 

Intervenţia statului în domeniul preţurilor este de natură să determine toţi ofertanţii de 
bunuri şi servicii de strictă necesitate să stabilească preţurile într-un mod responsabil social, 
încât să devină disponibile unui public cât mai larg şi, în primul rând, publicului cu putere de 
cumpărare limitată. Pe de altă parte, produsele potenţial periculoase (ţigările, băuturile 
alcoolice) vor fi supuse unei impozitări mari, mărind fondurile publice pentru nevoile 
societăţii 

Statul poate interveni prin stabilirea unor preţuri fixe sau limite de preţuri la unele 
produse (bunuri alimentare de larg consum) sau poate recurge chiar la metode de fixare 
generalizată a preţurilor tuturor sau a majorităţii produselor. De asemenea, el poate proceda la 
un blocaj al preţurilor la nivelul atins de acestea la o anumită dată, în vederea asigurării unei 
stabilizări a lor şi a întreruperii procesului inflaţionist propagat prin preţuri.  
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Trebuie evidenţiat faptul că nu în toate formele de intervenţie a statului este vorba de 
suprimarea completă a jocului pieţei. Agenţii economici au posibilitatea de adaptare prin 
cantităţi, prin modificarea volumului de bunuri produse sau cumpărate pornind de la preţurile 
fixate de către stat. 

Prin nivelul preţurilor statul intervine direct, dar el poate interveni şi indirect asupra 
determinării preţului, a cererii sau a ofertei. Printre formele de intervenţie indirectă, 
fiscalitatea indirectă prin taxa pe valoare adăugată (taxe de consumaţie specifice  sau taxe 
generale pe vânzări) joacă un rol important în determinarea nivelului preţurilor. 

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care cuprinde toate fazele 
circuitului economic, respectiv producţia, serviciile şi distribuţia până la vânzările către 
consumatorii finali (inclusiv). Ea se stabileşte asupra operaţiilor privind transferul bunurilor şi 
asupra prestărilor de servicii. Este o taxă unică ce se percepe însă în mod fracţionat, 
corespunzător valorii adăugate la fiecare stadiu al circuitului economic. 

La aşezarea unei taxe specifice sau ad-valorem asupra unei mărfi care nu a fost 
impozitată înainte, are loc o deplasare a curbei ofertei către stânga în mod corespunzător, 
aşezarea unei subvenţii (specifice sau ad-valorem) determină deplasarea curbei ofertei spre 
dreapta. 

Evoluţia caracteristică a curbelor ofertei şi cererii generează intersecţii de echilibrare, 
care nu sunt altceva decât mărimile preţurilor. 

Analiza separată a efectelor aşezării taxelor indirecte sau a subvenţiilor asupra 
preţurilor implică şi descifrarea influenţei lor asupra distribuţiei acestor efecte între producător 
şi  beneficiar şi coordonarea lor de către stat, ca instituitor şi diriguitor al acestora. 
 

2. Efectele introducerii impozitului indirect asupra preţurilor 
 

Din analiza efectelor generate se observă că: 
- aşezarea unui impozit indirect presupune şi o realocare a resurselor. Astfel industria 

bunurilor prelucrate asupra cărora se aşază taxa are loc o reducere a producţiei  iar resursele 
disponibile  sunt redirijate. 

- consumatorul plăteşte un preţ care este mai mare decât preţul iniţial;  
- producătorul primeşte după deducerea taxei un preţ mai mic decât preţul iniţial. 

(Tatiana Moşteanu, 2000, pp. 209-213)  
 

3. Efectele aşezării subvenţiei asupra preţurilor 
 

Prin acordarea subvenţiei de către guvern, curba ofertei se deplasează în jos, iar 
efectele pot fi evidenţiate astfel: 

- guvernul suportă costul programului de creştere a producţiei; 
- pentru a produce cantitatea suplimentară, unităţile beneficiare de subvenţie vor atrage 

factori de producţie variabili; 
- consumatorul plăteşte un preţ mai mic decât preţul iniţial; 
- producătorul  primeşte un  preţ care este mai mare decât preţul iniţial (Tatiana 

Moşteanu, 2000, pp. 209-213).  
În literatura de specialitate privind preţurile şi politica fiscală, unde se încadrează şi 

lucrarea de faţă, o problemă mult dezbătută este cea privind formularea răspunsului la 
întrebările: Cine suportă povara taxelor indirecte?; Cine profită de subvenţie? 

Răspunsul la aceste întrebări l-am căutat şi noi realizând un studiu de caz la SC 
ANTIBIOTICE SA IAŞI.  

Principala metodă utilizată la colectarea materialului empiric pentru acest studiu a fost 
analiza datelor furnizate de unitatea economică respectivă. 
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La societatea în cauză am analizat relaţia dintre preţul produselor injectabile sterile 
(pulberi şi soluţii) în flacoane şi cantitatea vândută, precum şi dintre preţul aceloraşi produse 
şi cantitatea cerută.  

Studiul ne-a condus la concluzia că bunurile respective sunt bunuri la care variaţia 
relativă a preţului şi variaţia relativă a cererii sunt proporţionale şi de sens algebric contrar. 
Comportarea este uniformă,  reacţia cererii este uniformă, iar elasticitatea este unitară. 

De asemenea, am avut în vedere şi efectele generate, asupra preţurilor bunurilor vizate, 
de introducerea unui impozit indirect şi de acordarea unei subvenţii la bunurile respective în 
vederea susţinerii financiare a exportului.   

Nu a fost greu să constatăm ca efectele negative ale impozitului vor fi suportate atât de 
producători, cât şi de cumpărători. Proporţia în care impozitul se împarte între producători şi 
consumatori depinde de înclinaţia curbei cererii (respectiv de elasticitatea cererii în raport cu 
preţul bunului). 

Rezultă, aşadar, că partea din povara impozitelor care este suportată de cumpărători 
este invers proporţională cu mărimea elasticităţii cererii şi direct proporţională cu mărimea 
elasticităţii ofertei, iar cea care cade în sarcina vânzătorilor este invers proporţională cu 
elasticitatea ofertei (în raport tot cu preţul) şi direct proporţională cu elasticitatea cererii. 

Altfel spus, cu cât cumpărătorii sunt mai sensibili la modificarea preţurilor 
(comparativ cu vânzătorii), cu atât partea din impozit suportata de către ei va fi mai mică. 

În ceea ce priveşte subvenţia, am constatat ca efectele sunt de sens opus celor 
determinate de impozitele percepute de stat, de ele beneficiind atât producătorii (ca urmare a 
sporirii vânzărilor şi reducerii preţurilor) cât şi consumatorii (care au posibilitatea sa cumpere 
o cantitate mai mare de mărfuri la preţuri mai mici). 

 Aşadar, cuantumul  creşterilor şi descreşterilor de preţuri şi de vânzări sub influenţa 
impozitelor indirecte şi subvenţiilor este dependent de elasticitatea cererii şi a ofertei. 

Studiul în cauză ne-a condus şi la concluzia că problema cea mai importantă cu care se 
confruntă o firmă este legată de faptul că ea nu are o imagine clară despre panta sau forma 
curbei cererii pentru fiecare produs în parte. Aceasta înseamnă că nu poate determina riguros 
costurile şi veniturile sale marginale. 

Forma curbei cererii depinde de mai multe aspecte, cum sunt: cantitatea de bani de 
care dispune consumatorul şi nivelul preturilor produselor stabilite de ofertant şi care, 
împreună, definesc puterea de cumpărare în raport cu care consumatorul îşi va manifesta o 
cerere mai mare sau mai mică; sistemul preferenţial al consumatorului; capacitatea limitată a 
unor firme de a testa în mod permanent reacţiile pieţei la diferitele preţuri (amintim aici marile 
companii care produc şi comercializează produse foarte scumpe); capacitatea largă  a unor 
firme de a testa în mod permanent reacţiile pieţei la diferitele preţuri (este vorba aici despre 
firmele care produc şi comercializează bunuri de consum curent, mai ieftine, pentru care curba 
cererii va lua o altă formă); capacitatea firmelor de pătrundere pe piaţă etc. Putem spune, 
aşadar, că orice preţ stabilit de o firmă, direct sau indirect, îşi pune amprenta asupra nivelului 
cererii, în ultimă instanţă, preţul reprezentând măsura în care consumatorul este dispus să-l 
accepte. 
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Rezumat. Finalitatea activităţii economice o constituie satisfacerea nevoilor de 
consum. De aceea activitatea de producţie, deciziile şi acţiunile întreprinzătorilor au ca 
referinţă nevoile de consum, preferinţele şi comportamentul consumatorului în întâmpinarea 
cărora trebuie să le vină bunurile oferite de producător. În analiza consumatorului trebuie să 
luăm în considerare preferinţele acestuia, dar şi restricţiile bugetare cu care se confruntă. 
Analiza comportamentului consumatorului se realizează prin două abordări distincte: cea a 
utilităţii cardinale şi cea a utilităţii ordinale. Scopul lucrării este de a analiza aceste 
abordări.  
 

Cuvinte-cheie: consum; utilitate; utilitate marginala; dreaptă bugetară; echilibrul 
consumatorului. 

 
Cod JEL:  D11. 
Cod REL:  7B. 

 
 

Consumatorul este un agent economic, căruia îi este caracteristică achiziţionarea şi 
consumul de bunuri, pornind de la un venit disponibil dat. El întreţine relaţii cu alţi agenţi 
economici prin intermediul unor diverse operaţiuni. Astfel, consumatorul este legat de 
întreprinderi prin munca pe care o prestează şi remuneraţiile ce decurg din aceasta, dar şi prin 
intermediul cumpărării de produse şi al preţurilor pe care el acceptă să le plătească în 
schimbul acestora. 

Dispunând de un venit limitat, consumatorul este constrâns să decidă în privinţa 
utilizării cât mai raţionale a acestuia, definind judicios structura cheltuielilor sale. 
Consumatorul poate fi o persoană fizică sau o comunitate (de exemplu, o familie), caz în care 
avem în vedere veniturile şi cheltuielile globale. Pentru a simplifica analiza, în cele ce 
urmează vom raţiona având în vedere întotdeauna o persoană fizică. Consumatorul îşi 
utilizează venitul pentru a cumpăra unele bunuri şi a obţine prin consumul acestora o anumită 
satisfacţie. Problema care se ridică priveşte însă alegerea cantităţilor ce se cumpără din 
diferitele bunuri ce se oferă pe piaţă, în funcţie de gusturi, preferinţe şi bugetul disponibil. 

Dintre nevoile pe care le poate avea un consumator, analiza microeconomică este 
interesată doar de nevoile economice, adică de nevoile care pot fi satisfăcute printr-o 
operaţiune economică. Astfel, a călători în timp nu este o nevoie economică, deoarece o 
asemenea nevoie nu poate fi satisfăcută prin nicio operaţiune economică la ora actuală. 
Dimpotrivă, a bea un suc de mere este o nevoie economică, deoarece această nevoie poate fi 
oricând satisfăcută prin cumpărarea de pe piaţă şi consumul acestui suc. 

Nevoile economice pot fi satisfăcute prin consumul unor bunuri economice. Aceste 
bunuri pot fi definite în două modalităţi diferite: 

1) Un bun este economic dacă poate fi obiectul unei tranzacţii, adică al unei operaţiuni 
de vânzare-cumpărare. Conform acestei definiţii, bunurile economice sunt mărfuri. Există însă 
şi bunuri libere, disponibile în cantităţi nelimitate şi achiziţionabile la un preţ nul, deşi 
satisfacţia pe care consumul lor o poate procura consumatorului nu este de loc neglijabilă (de 
exemplu: apa mării, aerul, nisipul de pe plajă etc.) 
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2) Bunurile economice sunt acele bunuri care pot face obiectul unei producţii de serie, 
adică bunurile care pot fi reproduce oricând. Dacă reţinem această definiţie, excludem 
ansamblul bunurilor nereproductibile, cum ar fi, de exemplu, operele de artă, vinurile vechi, 
deşi satisfacţia pe care o procură posesorilor lor. 

Literatura economică ne oferă două răspunsuri total diferite la întrebarea: De ce 
bunurile economice care se schimbă între ele într-o anumită proporţie au acelaşi preţ? Primul 
este de genul: „deoarece mărfurile au aceeaşi utilitate „iar al doilea se formulează astfel: 
„pentru că producerea lor necesită aceleaşi consumuri de muncă”. Aceste două răspunsuri au 
apărut în cadrul a două teorii distincte: teoria utilităţii (aparţinând neoclasicilor), şi teoria 
valorii muncă (elaborată de economiştii clasici). Deosebirea esenţială  între cele două teorii 
derivă din elementul ales ca punct de plecare în dezvoltarea lor: utilitatea mărfurilor, care ţine 
de valoarea lor de întrebuinţare, în primul caz, şi valoare, ca formă transformată a valorii de 
schimb, în al doilea caz. 

Neoclasicii operează cu o metodă nouă, este vorba de principiul marjei, al ultimei 
unităţi. În baza acestei metodologii, neoclasicii au construit tipicele modele teoriei 
producătorului şi consumatorului la care vom face trimitere şi în cadrul acestui studiu. 

Literatura economică occidentală abundă în lucrări care tratează preţurile prin prisma 
teoriei utilităţii. Studiul de faţă aparţine acestei sfere de interes. Pentru explicarea 
mecanismului de formare a preţurilor, în viziunea adepţilor teoriei utilităţii, voi face referire 
pe scurt la o parte din categoriile economice necesare acestui demers. 

Utilitatea este un atribut ce poate fi asociat tuturor bunurilor economice exprimând 
satisfacţia rezultată din procesul de consum al acestora. Trebuie să deosebim utilitatea totală 
de cea marginală. Utilitatea totală (U) a unui bun x măsoară satisfacţia globală pe care o 
resimte consumatorul în urma consumării întregii cantităţi achiziţionate din bunul dat. Nivelul 
utilităţii totale depinde de cantitatea consumată din bunul x, deci U = U(x). 

Utilitatea marginală a bunului x, (Umx), reprezintă suplimentul de utilitate provocat 
prin consumul unei unităţi adiţionale din acest bun (ceteris paribus). Cu alte cuvinte, utilitatea 
marginală măsoară variaţia utilităţii totale (U) determinată de consumarea unei unităţi 
adiţionale din bunul dat. Cu ajutorul utilităţii marginale putem determina cum evoluează 
nivelul de satisfacţie al consumatorului când consumă o cantitate crescătoare din bunul x. 
Satisfacţia depinde de intensitatea nevoii consumatorului: plăcerea este proporţională cu lipsa 
resimţită înainte de consumare. 

Deoarece intensitatea unei nevoi descreşte pe măsură ce cantitatea consumată sporeşte, 
rezultă că există un principiu, o lege a utilităţii marginale descrescătoare, conform căruia 
dacă intensitatea nevoii scade odată cu cantitatea consumată, satisfacţia obţinută pentru fiecare 
unitate suplimentară consumată este tot mai puţin importantă decât pentru unitatea consumată 
anterior. 

Această lege a fost formulată în 1854 de economistul Gossen, reprezentant al 
neoclasicismului, care a arătat că primul pahar de apă consumat de un călător din deşert îi 
procură acestuia o utilitate imensă, al doilea pahar îi va aduce un spor de utilitate mai mic 
ş.a.m.d. 

Acelaşi economist devine celebru şi prin formularea principiului maximizării 
satisfacerii nevoilor, potrivit căruia maximul de bunăstare, individual îl obţine satisfăcând 
doar o fracţiune din fiecare dintre nevoile sale cu scopul de a egaliza contribuţiile lor 
respective la ansamblul satisfacţiei generale. Aceasta a doua lege şi găseşte sub condeiul 
neoclasicilor expresia concentrată în principiul egalizării nivelurilor de utilitate  marginală a 
bunurilor. Ca urmare, deşi mărind cantitatea consumată utilitatea totală continuă să crească 
(chiar dacă tot mai lent), utilitatea marginală descreşte continuu. 

Când utilitatea marginală devine nulă, utilitatea totală va fi maximă, deoarece 
continuând să mărim consumul, utilitatea totală nu mai creşte, dimpotrivă, poate descreşte, 
deoarece dincolo de punctul de saturaţie al consumatorului utilitatea marginală a bunului x 
devine negativă, în sensul că satisfacţia se transformă în insatisfacţie. Aşadar, un consumator 
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îşi maximizează utilitatea totală prin ajustarea cantităţii achiziţionate din bunul x, până când 
utilitatea marginală a ultimei unităţi achiziţionate devine egală cu zero. 

Problema cheie în cadrul calculelor economice ale consumatorului o reprezintă 
asigurarea maximului de satisfacţie (utilitate) în condiţiile restrictive impuse de: 

- resurse limitate şi considerate exogen consumatorului; 
- anumite preferinţe şi necesităţi ce configurează conţinutul consumului; 
- nivelul preţurilor produselor pe piaţă considerate factori exogeni ai calculului său. 
În teoria economică se apreciază că pentru un consumator situaţia de echilibru este 

aceea în care pentru un nivel dat de resurse disponibile şi al nivelului preţurilor se obţine 
maximum de utilitate. Acea structură a consumului care, în contextul unui venit dat, asigură 
maximizarea utilităţii este denumită consum optim. 

Să luăm cazul unui consumator care trebuie să aleagă între bunurile x şi y, care au 
preţurile px şi py. El îşi va maximiza utilitatea totală atunci când îşi va aloca venitul în aşa fel 
între cele două bunuri, încât utilitatea suplimentară obţinută prin consumul acelei cantităţi de x 
pentru care s-a plătit o unitate monetară suplimentară devine egală cu utilitatea suplimentară 
obţinută prin consumul acelei cantităţi de y pentru care s-a plătit aceeaşi unitate monetară 
adiţională. În această situaţie, spunem că utilitatea marginală pe o unitate monetară 
corespunzătoare bunului x este egală cu utilitatea marginală pe o unitate monetară 
corespunzătoare bunului y. În acest caz, consumatorul este în situaţie de echilibru, deoarece 
nu-şi mai poate spori utilitatea totală renunţând la cumpărarea unui bun în favoarea celuilalt 
bun. 

Ce se întâmplă dacă preţul bunului x scade, ceteris paribus? În această situaţie, 
individul îşi va spori utilitatea consumând mai mult x şi mai puţin y. Dar dacă se consumă mai 
mult X, scade Umx, deci scade şi utilitatea marginală pe unitatea monetară, până când 
egalitatea anterioară va fi restabilită. 

În concluzie, reducerea preţului unui bun va determina, ceteris paribus, o creştere a 
cererii pentru bunul respectiv, deci curba cererii este descrescătoare de la stânga spre 
dreapta. 

De exemplu, dacă Umx = 10, Umy = 15, px = 2 şi py = 3, atunci putem vorbi de un 
punct de echilibru pentru consumator, întrucât raportul dintre utilităţile marginale este egal cu 
raportul dintre preţuri. 

Aşadar, consumatorul este în echilibru, adică şi-a maximizat utilitatea totală. 
Dacă px scade cu 1 u.m. şi consumul de x nu se schimbă, pe unitate monetară avem 

10/1 = 10 unităţi de Umx, faţă de numai 5 unităţi Umy. 
În aceste condiţii, cheltuind o u.m. adiţională pentru bunul x, consumatorul îşi măreşte 

utilitatea cu 10, dar dacă aceeaşi unitate monetară o cheltuieşte pentru bunul y, utilitatea sa 
creşte doar cu 5. Ca urmare, un consumator raţional va cumpăra bunul x şi nu bunul y. 
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Rezumat. Scopul acestui studiu este acela de a fundamenta din punct de vedere 
teoretic conceptele de vulnerabilitate şi, respectiv sustenabilitate a politicii bugetare. 
Demarcaţia dintre cele două concepte este foarte fină şi are în vedere orizontul de timp 
considerat. Evaluarea vulnerabiltăţii/sustenabilităţii politicii bugetare se poate realiza 
utilizând un set de indicatori. Calculaţi pentru statele membre ale Uniunii Economice, aceştia 
au relevat faptul că Belgia şi Italia sunt ţări care se confruntă cu o politică bugetară 
vulnerabilă. Neadoptarea grabnică a măsurilor de ajustare fiscală în cazul acestor două state 
va conduce la o politică bugetară nesustenabilă pe termen lung. 

 
Cuvinte-cheie: politică bugetară; datorie publică; sold primar; vulnerabilitate fiscală; 

sustenabilitate fiscală. 
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1. Introducere 
 
Studii recente (Fatas, Mihov, 2009, Afonso, Agnello, Furceri, Sousa, 2009) au relevat, 

de exemplu, că în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 1990-2007, politica 
bugetară(1) a avut un caracter prociclic, iar criteriile de convergenţă nominală şi adoptarea 
monedei unice europene nu au avut niciun impact asupra caracterului ciclic al soldului 
structural. De asemenea, în ultimii treizeci de ani poziţia fiscală a ţărilor europene nu s-a 
modificat în mod semnificativ. Mai mult decât atât, sunt studii care au atras atenţia asupra 
faptului că politica bugetară a statelor membre ale Uniunii Europene (UE) nu este sustenabilă 
pe termen lung. Astfel, Afonso (2000) a arătat că şi înainte de adoptarea Pactului de Stabilitate 
şi Creştere Economică, majoritatea statelor europene au promovat o politică bugetară 
nesustenabilă, cu excepţia Germaniei, Austriei şi Olandei. Un alt studiu mai recent a subliniat 
existenţa aceleiaşi probleme pentru toate statele membre ale Uniunii Europene (Afonso, Rault, 
2008). Alţi autori (Corsetti, Roubini, 1996, Alesina, 2000, Kotlikoff, Hagist, 2005) au 
menţionat impactul nefavorabil al procesului de îmbătrânire demografică asupra politicii 
bugetare pe termen lung, în sensul afectării sustenabilităţii acesteia. Balassone et al. (2009) au 
relevat că în acele state în care s-au înregistrat niveluri ridicate ale surplusului primar (de 
exemplu, Finlanda) sau în care au fost adoptate deja măsuri de reformare structurală a 
sistemului pensii (Germania, Austria şi Italia), riscul de a se confrunta cu lipsa de 
sustenabilitate a politicii bugetare este mai scăzut decât în restul statelor europene, care mai 
devreme sau mai târziu vor fi nevoite să adopte măsuri severe de ajustare fiscală. 

Toate aceste studii semnalează faptul că politica bugetară, cel puţin cea promovată în 
spaţiul european, este vulnerabilă, iar criza financiară manifestată care a debutat în anul 2007 
şi care a cuprins majoritatea economiilor a arătat acest lucru. O politică bugetară vulnerabilă 
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poate fi atât cauză a unor potenţiale crize financiare manifestate în context naţional sau poate 
conduce la propagarea mai rapidă a efectului de contagiune la nivel internaţional. Totodată, 
promovarea unei politici bugetare vulnerabile poate determina dificultăţi în ceea ce priveşte 
asigurarea sustenabilităţii ei pe termen lung. 

Dar, de fapt, ce însemnă ca politica bugetară să fie vulnerabilă sau sustenabilă? Care 
sunt interdependenţele dintre cele două concepte şi cum se reflectă ele, concret, la nivel 
macroeconomic? Au fost elaborate numeroase studii care au abordat problematica 
sustenabilităţii  politicii bugetare. Există, însă, un număr relativ scăzut de studii care 
abordează, în exclusivitate, problematica vulnerabilităţii politicii bugetare. Cele mai 
cunoscute sunt cele ale lui Hemming şi Petrie (2000) şi, respectiv, Hemming et al. (2003). 

Studiul de faţă îşi propune să prezinte principalele aspecte teoretice care stau la baza 
conceptelor de vulnerabilitate şi sustenabilitate a politicii bugetare, prezentare care se va realiza 
în cadrul celei de a doua secţiuni a articolului. Cea de a treia secţiune va conţine explicaţii cu 
privire la interdependenţele existente între cele două concepte. În cea de a patra secţiunea se va 
realiza evaluarea stării de vulnerabilitate/sustenabilitate a politicii bugetare pe baza datelor 
statistice anuale ale statelor membre ale Uniunii Europene. În ultima secţiune vor fi prezentate 
principalele concluzii ale acestui studiu. 

  
2. Fundamentarea teoretică a conceptelor de sustenabilitate,  

respectiv vulnerabilitate a politicii bugetare 
 
Metaforic vorbind, prin sustenabilitatea politicilor bugetare se poate înţelege „o bună 

gospodărire” a resurselor (Blanchard, Chouraqui, Hageman, Sartor, 1990). Blanchard (1990) 
definea politicile bugetare sustenabile ca fiind acele politici care nu conduc la creşterea 
explozivă a gradului de îndatorare a statului sau în urma cărora nu se adoptă măsuri de 
creştere a impozitării, de reducere drastică a cheltuielilor publice, de monetizare a deficitului 
bugetar sau de repudiere a datoriei publice sau când datoria publică converge spre nivelul 
iniţial. Zee (1987), Horne (1991), Buiter (1995), Chalk şi Hemming (2000) sau de Castro 
Fernandez şi Hernandez de Cos (2000) au adus îmbunătăţiri abordării lui Blanchard, alăturând 
noţiunii de sustenabilitate pe aceea de solvabilitate. În acest sens, se consideră că un stat este 
solvabil atunci când valoarea actuală a surplusului primar viitor este egală cu nivelul datoriei 
publice contractate în prezent, solvabilitatea constituind o condiţie necesară, dar nu şi 
suficientă pentru ca politicile bugetare să fie sustenabile (Horne, 1991, p. 1). Ca urmare, 
solvabilitatea înseamnă rambursarea integrală a datoriei publice în viitor, în timp ce 
sustenabilitatea presupune că solvabilitatea va fi realizată în condiţiile neschimbării politicii 
fiscale (Artis, 2000, Croce, Juan-Ramon, 2003). Alături de acestea se mai pot menţiona şi 
opiniile lui Hamilton şi Flavin (1986), Chouraqui, Hagemann şi Sartor (1990), Blanchard 
(1990), Gramlich (1990), Horne (1991) sau Buiter (1995), conform cărora politica bugetară 
este sustenabilă în condiţiile în care ponderea datoriei publice în produsul intern brut nu creşte 
mai repede decât ecartul dintre rata reală a dobânzii şi rata reală a creşterii economice. 

Practic, politica bugetară este considerată sustenabilă pe termen lung dacă guvernul 
este capabil să genereze surplusuri primare viitoare în vederea acoperirii obligaţiilor 
financiare asociate datoriei publice contractate în prezent şi scadente în viitor, fără a fi nevoit 
să adopte măsuri de ajustare fiscală, adică fără a fi nevoit să modifice coordonatele politicii 
bugetare curente. 

În ceea ce priveşte conceptul de vulnerabilitate, literatura de specialitate are în vedere, 
mai degrabă, întregul sistem economic şi nu doar politica bugetară. În acest sens, Furman şi 
Stiglitz (1999, pp. 5-6) definesc vulnerabilitatea unei economii prin prisma probabilităţii 
crescute a incapacităţii acesteia de absorbi şocurile (de exemplu, atacuri speculative asupra 
monedei naţionale) şi de a le transforma în riscuri sistemice.   

Allen et al. (2002) şi, respectiv, Rial şi Vicente (2004, p. 184) se referă la conceptul de 
vulnerabilitate în strânsă legătură cu cel de sustenabilitate a politicii bugetare. În opinia celor 
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doi autori, economia este vulnerabilă atunci când există un risc de nerespectare a 
constrângerilor de lichiditate şi/sau solvabilitate bugetare, din perspectiva modelului de 
constrângere bugetară intertemporală.  

Brixi et al. (2000) aduc în atenţie conceptul de risc fiscal asociat politicilor de finanţe 
publice şi care este abordat prin prisma obligaţiilor de plată ale guvernului. Orice modificare 
neprevăzută sau care depăşeşte un anumit nivel al acestor obligaţii induce un anumit grad de 
risc în ceea ce priveşte posibilitatea şi modalitatea aleasă pentru finanţare a acestora şi poate 
avea ca şi consecinţe creşterea deficitelor bugetare şi contractarea de datorie publică.  

Hemming şi Petrie (2000) şi, respectiv, Hemming et al. (2003, p. 5) sunt de fapt cei 
care definesc vulnerabilitatea politicii bugetare prin prisma incapacităţii guvernului de a 
realiza obiectivele de politică macroeconomică de natură bugetară. Din perspectiva autorilor 
mai sus menţionaţi, aceste obiective urmăresc: (i) evitarea deficitelor bugetare excesive şi 
acumularea unui stoc foarte ridicat al datoriei publice care ar putea ameninţa stabilitatea 
macroeconomică pe termen scurt şi sustenabilitatea fiscală pe termen lung; (ii) asigurarea de 
către guvern a faptului că politica bugetară contribuie activ la gestionarea cererii agregate, 
având un anumit grad de flexibilitate ce permite o reacţie imediată şi corespunzătoare la 
posibile dezechilibre interne şi externe manifestate la nivel macroeconomic; (iii) menţinerea 
unor rate de impozitare stabile şi acceptabile care să permită colectarea unui nivel suficient al 
veniturilor fiscale la bugetul public. 

Luând în considerare opiniile menţionate anterior, se poate aprecia că politica bugetară 
este vulnerabilă atunci când guvernul nu mai poate genera, în prezent, suficiente resurse 
financiare pentru a acoperi necesităţile de cheltuieli, fiind nevoit fie să majoreze nivelul de 
impozitare, fie să reducă mărimea cheltuielilor bugetare, fie să contracteze noi împrumuturi de 
stat, măsuri care pot conduce la creşterea deficitelor bugetare şi a stocului de datorie publică şi 
care pot conduce la nerealizarea obiectivelor specificate mai sus. 

Concluzionând, cele două concepte se referă practic la capacitatea guvernului de a 
genera resurse financiare suficiente pentru a acoperi necesităţile de cheltuieli. 
Interdependenţele dintre cele două concepte vor fi discutate în continuare. 

 
3. Interdependenţele existente între conceptele de vulnerabilitate şi sustenabilitate  

a politicii bugetare 
 
Având în vedere aspectele teoretice prezentate anterior, se impune clarificarea 

deosebirilor care există între cele două concepte, precum şi intercondiţionările dintre ele. 
Astfel, sunt utilizaţi numeroşi indicatori bugetari, ca de exemplu soldul bugetar convenţional 
sau primar, stocul de datorie publică în vederea evaluării stării (vulnerabilitate/sustenabilitate) 
politicii bugetare. Un nivel ridicat al deficitului bugetar sau acumularea excesivă a datoriei 
publice pot fi considerate primele semnale ale faptului că politica bugetară este vulnerabilă pe 
termen scurt sau mediu. Dacă guvernul nu intervine prin adoptarea unor măsuri de ajustare 
fiscală care să readucă mărimea deficitului sau a datoriei la nivele considerate acceptabile sau 
precaute, probabilitatea ca politica bugetară vulnerabilă să devină una nesustenabilă, pe 
termen lung, este mai mare. Această situaţie este asemănătoare celei în care o persoană 
contractează o răceala gravă! Dacă respectiv persoană strănută o dată sau de două ori, 
probabilitatea ca să fie un simplu guturai sau o viroză puternică este de 50%. Dacă 
simptomele devin mai numeroasă şi mai grave (tuse, febră etc.), probabilitatea ca persoana să 
fi contractat o viroză puternică este mai mare de 50%. Ce ar fi putut face? Să aplice un 
tratament preventiv de la primele simptome şi atunci riscul de a contracta o răceala mai gravă 
se reducea sau să aştepte apariţia şi a altor simptome pentru a se convinge despre ce este 
vorba! În această situaţie, riscul de a contracta o viroză puternică este mult mai mare!  

Care este analogia dintre această parabolă şi politică bugetară? Deteriorarea 
indicatorilor bugetari  poate să constituie primul „strănut” al politicii bugetare sau primul 
semn care arată vulnerabilitatea ei. Atunci când guvernul nu reacţionează în mod 
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corespunzător într-o astfel de situaţie, iar simptomele se înrăutăţesc şi devin tot mai 
numeroase, perpetuarea unei astfel de stări poate conduce la lipsa de sustenabilitate a politicii 
bugetare pe termen lung.  

Deteriorarea indicatorilor bugetari se referă la creşterea deficitului bugetar, la creşterea 
deficitului primar, la acumularea excesivă a datoriei publice. Toate aceste manifestări 
generează dificultăţi în ceea ce priveşte menţinerea nivelului de finanţare a cheltuielilor 
bugetare, ceea ce înseamnă că guvernele se vor confrunta cu probleme de solvabilitate. În 
aceste condiţii, politica bugetară este vulnerabilă, iar, pe termen lung, ea poate deveni 
nesustenabilă, în sensul că există riscul ca obligaţiile financiare viitoare să nu mai poată fi 
onorate, dacă nu se iau măsuri în prezent.  

Krejdl (2006) sublinia faptul că sustenabilitatea politicii bugetare, aşa cum reiese din 
definiţii, este un concept expectativ (engl. forward- looking), iar datele istorice pot furniza 
câteva indicii în acest sens. Având în vedere opinia exprimată de Krejdl şi toate aspectele mai 
sus menţionate, se pare ca distincţia dintre cele două concepte este reprezentată tocmai de 
orizontul de timp(2). Spre deosebire de conceptul de sustenabilitate, cel de vulnerabilitate  a 
politicii bugetare poate fi apreciat ca fiind un concept cu caracter istoric (engl. backward-
looking), în sensul că analizând datele istorice în evoluţia lor se poate desprinde dacă politica 
bugetară a fost vulnerabilă, creându-se astfel toate condiţiile ca în cazul continuării ei, pe 
termen lung, ea să devină nesustenabilă. 

Dar care sunt, de fapt semnalele care avertizează asupra faptului că politica bugetară 
este vulnerabilă? Mai devreme, se aducea în atenţie ideea de „deteriorare” a indicatorilor 
bugetari. Dar trebuie şi aici specificată care este deosebirea dintre acele „deteriorări” cauzate 
de evoluţia ciclurilor economice şi care sunt acele „deteriorări” care ţin în exclusivitate de o 
politică bugetară defectuoasă. De exemplu, Chuhan (2005) considera că datoria publică 
exprimată ca pondere în PIB poate fi utilizat ca indicator de apreciere a capacităţii de plată a 
guvernului, dar că nu încorporează totalitatea aspectelor care ţin de capacitatea de plată. Mai 
mult decât atât, este posibil ca într-o anumită perioadă stocul de datorie publică să aibă o 
evoluţie crescătoare ca urmare a strategiei guvernamentale de sporire a investiţiilor de interes 
naţional(3). Dar trebuie urmărit modul în care aceste investiţii vor conduce la creştere 
economică în viitor şi felul în care se vor resimţi efectele la nivelul bugetului public. Până la 
acel moment, chiar contractarea de datorie publică care să acopere necesităţile investiţionale 
este un fapt generator de obligaţii financiare care pe termen scurt şi mediu vor presa asupra 
bugetului public curent. 

Prin urmare, deosebirea dintre cele două concepte este extrem de delicată! Atât 
conceptul de vulnerabilitate, cât şi cel de sustenabilitate vorbesc despre capacitatea 
guvernului de face faţă obligaţiilor financiare, însă având în vedere două segmente de timp 
distincte. O politică bugetară vulnerabilă este acea care a perpetuat acumularea de deficite 
bugetare şi datorie publică, cărora guvernul le face cu greu faţă în prezent, pe termen scurt şi 
mediu, creând toate premisele de a nu le putea onora în viitor pe termen lung, transformând, 
astfel, o politică vulnerabilă într-o politică bugetară nesustenabilă. Mai mult decât atât, o 
politică bugetară vulnerabilă va impune la un moment dat adoptarea unor măsuri de ajustare 
fiscală care să creeze condiţiile necesare repunerii politicii bugetare pe acele coordonate care 
să asigure sustenabilitatea pe termen lung. 

 
4. Evaluarea stării de vulnerabilitatea/sustenabilitate a politicii bugetare  

în statele membre ale Uniunii Europene 
 
Având în vedere demarcaţia atât de fină dintre cele două concepte, stabilirea momentul 

din care o politică bugetară vulnerabilă devine nesustenabilă este foarte dificilă. Se pot avea în 
vedere câţiva indicatori în acest sens, ca de exemplu: mărimea soldului convenţional (d), 
mărimea stocului de datorie publică (b), mărimea soldului primar (p) şi diferenţialul dintre 
rata reală a dobânzii şi rata reală a creşterii economice (gap). Se va folosi o bază de date 
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anuale(4) până în anul 2008, furnizată de AMECO pentru toate cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene(5).   

În ceea ce priveşte mărimea soldului convenţional şi a stocului de datorie publică, 
Balassone şi Franco (2000) consideră că articolul din Tratatul de la Maastricht care face referire 
la cei doi indicatori, deficit bugetar şi datorie publică,  deficitul bugetar trebuind să nu mai mare 
de 3% din PIB, iar datoria publică să nu depăşească 60% din PIB se poate constitui într-un reper 
în ceea ce priveşte evaluarea sustenabilităţii politicii bugetare. În opinia celor doi autori, 
respectarea acestor criterii asigură disciplină fiscală şi flexibilitatea politicii bugetare şi exclude 
în mod clar orice abatere de la o politică nesustenabilă (a se vedea figura 1 şi figura 2). 
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Figura 1. Distribuţia soldului convenţional (d) 

în UE-27 
Figura 2. Distribuţia datoriei publice (b)  

în UE-27 
 

Notă: d a fost estimat ca medie pe baza datelor anuale referitoare la mărimea soldului convenţional ca pondere în 
PIB disponibile până în anul 2008. 
Notă: b a fost estimat ca medie pe baza datelor anuale referitoare la mărimea datoriei publice ca pondere în PIB 
disponibile până în anul 2008. 

      
O simplă analiză statistică aduce în atenţie faptul că în ceea ce priveşte mărimea 

deficitului bugetar ce depăşeşte reperul de 3% din PIB au fost înregistrate astfel de valori 
pentru 10 cazuri, reprezentând 37% din totalul populaţiei. 48% dintre statele europene au 
înregistrat niveluri ale deficitului bugetar sub 3% din PIB (48% din populaţia statistică) şi 
doar patru cazuri au înregistrat un surplus (15% din cele 27 de cazuri). Referitor la mărimea 
datoriei publice, în 22% din cazuri s-au înregistrat valori care depăşesc 60% din PIB. 
Majoritatea ţărilor, 40% (11 state) au avut niveluri ale datoriei publice între 40-60% din PIB, 
iar 19% între 20-40% din PIB, respectiv sub 20% din PIB (câte cinci cazuri). Deşi se constată 
că destul de multe ţări au înregistrat deficite bugetare şi niveluri ale gradului de îndatorare ce 
depăşesc criteriile de convergenţă nominală, se poate aprecia că este necesară o analiză mai 
amănunţită dacă luăm în considerare faptul că sunt state care prin prisma capacităţii 
economice pot susţine un nivel de îndatorare ridicat. Sau, se poate aprecia şi situaţia unui stat 
cu un grad de îndatorare relativ scăzut, dar care are dificultăţi în ceea ce priveşte 
solvabilitatea. Aceasta înseamnă că ar trebui reconsiderată opinia lui Balassone şi Franco 
(2000) şi, eventual, de apreciat că o nerespectarea criteriilor pot genera o politică bugetară 
vulnerabilă, pe termen scurt şi mediu, şi, eventual, pe termen lung nesustenabilă. De 
asemenea, mai trebuie avuţi în vedere şi alţi indicatori care pot să dea indicii relevante cu 
privire la starea politicii bugetare din ţările europene. 

Astfel, se poate avea în vedere şi mărimea soldului primar. Acesta este un indicator 
destul de relevant în ceea ce priveşte aprecierea capacităţii guvernului de a genera resurse 
necesare acoperirii cheltuielilor bugetare, mai puţin cheltuielile cu dobânzile. Eliminând 
cheltuielile cu dobânzile din relaţia de calcul se elimină, practic, influenţa deficitelor bugetare 
din anii anteriori (figura 3). 
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Notă: p a fost estimat ca medie pe baza datelor anuale referitoare la mărimea soldului convenţional ca pondere în 
PIB disponibile până în anul 2008. 

Figura 3. Distribuţia soldului primar  (p)în UE-27 
 

Nu există un reper pentru aprecierea nivelului soldului primar. Dar se poate urmări 
faptul că acesta înregistrează un excedent sau un deficit. În cazul în care un stat rulează 
deficite bugetare ridicate şi acumulează datorie publică este de dorit să înregistreze surplusuri 
primare pentru a acoperi obligaţiile financiare în creştere ca urmare a îndatorării. Datele relevă 
că în 59% din cazuri (16 state) au fost înregistrate excedente ale soldului primar şi în 41% din 
cazuri deficit.  

Un alt indicator ce mai poate fi urmărit este reprezentat de diferenţialul (gap) dintre 
rata reală a dobânzii la care a fost contractată datoria publică şi rata reală a creşterii 
economice. Se porneşte de la premisa ca un stat să nu se îndatoreze la un cost care să 
depăşească capacitatea economiei sale de a produce (figura 4). 
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Notă: gap a fost estimat ca diferenţă între media ratei reale a dobânzii şi media creşterii economice pe baza 
datelor anuale disponibile până în anul 2008 

Figura 4. Distribuţia gap-ului  (gap) în UE-27 
 

 
 
Reperul în acest caz îl constituie dacă diferenţialul este pozitiv sau negativ. În cazul în 

care este pozitiv, atunci rata reala a dobânzii a fost mai mare decât rata reală a creşterii 
economice, ceea ce nu este o situaţie de dorit mai ales în cazul în care se combină cu un nivel 
ridicat al gradului de îndatorare şi al deficitului bugetar şi cu dificultăţi în ceea ce priveşte 
capacitatea de a genera surplus primar. În cazul ţărilor europene, 63% înregistrează un 
diferenţial negativ, favorabil. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, se va analiza, în continuare, situaţia acelor state 
care au înregistrat niveluri ale deficitului bugetar şi al datoriei publice ce nu mai sunt în 
concordanţă cu criteriile de convergenţă nominală şi a căror politică bugetară poate fi considerată 
vulnerabilă (tabelul 1). 
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Tabelul 1  
Situaţia statelor europene cu politică bugetară vulnerabilă 

 

 Indicator/ţară BE GR IT HU 
d -5,2 -7,2 -7,1 -6,3 
b 97,3 62,4 85,9 63,6 
p 1,7 0,3 0,7 -0,6 
gap 0,8 -2,5 0,2 -5,9 

 
După cum se poate observa, Belgia (BE), care a înregistrat niveluri ridicate ale 

deficitului şi datoriei publice, are capacitatea de a genera excedent primar, dar cu toate acestea 
diferenţialul este pozitiv, ceea ce înseamnă că va trebui să genereze suficiente surplusuri primare 
pentru ca politica sa să nu devină nesustenabilă pe termen lung. Aceleaşi aprecieri se pot face şi 
pentru cazul Italiei (IT). Spre deosebire de aceste două ţări, în cazul Greciei (GR) şi al Ungariei 
(HU), care deşi s-au confruntat şi ele cu deficite excesive şi nivel ridicat al datoriei publice, 
diferenţialul le este favorabil, în sensul că au contractat datorie publică la un cost sub cel al 
ritmului de creştere economică. Dar, cu toate acestea, şi o astfel de strategie poate fi apreciată ca 
fiind riscantă, deoarece se pot manifesta tentaţia de îndatorare şi iluzia că aceasta se realizează la 
un cost scăzut, ceea ce determină un comportament lacom al guvernului în cauză.  

Prin urmare, conceptul de sustenabilitate este destul de comod pentru guvern deoarece, 
nestabilindu-se cu exactitate orizontul de timp, este foarte uşor să se amâne măsurile de 
ajustare fiscală care sunt nepopulare pentru restabilirea surplusurilor necesare acoperirii 
obligaţiilor financiare. Prin urmare, multe guverne se complac situaţiei de a promova o 
politică bugetară vulnerabilă care va genera efecte nedorite la nivelul întregii economii. 

 
5. Conculzii 
 
Recenta criză financiară a adus în atenţia guvernelor importanţa utilizării politicii 

bugetare ca instrument de intervenţie ce poate restabili echilibrul macroeconomic. Totodată, 
criza economică a mai relevat şi vulnerabilitatea politicii bugetare, faptul că nu a putut resorbi 
şocurile, constituindu-se într-un mediu de propagare la nivel internaţional. Lucrarea de faţă şi-
a propus să prezinte principalele aspecte teoretice în legătură cu conceptele de vulnerabilitate 
şi sustenabilitate a politicii bugetare. Acestea, însă, trebuie privite prin comparaţie şi 
interdependenţă. Conţinutul celor două concepte este asemănător şi se referă la capacitatea 
guvernului de a genera resurse financiare în vederea acoperirii obligaţiilor aferente 
contractării de datorie publică. Demarcaţia dintre concepte este foarte fină şi vizează orizontul 
de timp. Conceptul de sustenabilitate este un concept expectativ şi are în vedere un termen 
foarte lung, în timp ce conceptul de vulnerabilitate poate fi apreciat ca fiind unul istoric şi 
vizează performanţele trecute ale politicii bugetare. Starea politicii bugetare poate fi apreciată 
prin prisma unor indicatori precum: soldul bugetar convenţional, soldul primar, datoria 
publică sau diferenţialul dintre rata reală a dobânzii şi rata reală a creşterii economice. 
Analizând aceşti indicatori pentru statele membre ale Uniunii Europene se poate aprecia că 
sunt câteva ţări care s-au confruntat cu politici bugetare vulnerabile. Dintre cele analizate, 
cazul Belgiei şi al Italiei pot fi apreciate ca fiind foarte dificile, în timp ce Grecia şi Ungaria se 
confruntă cu o politică bugetară vulnerabilă. 
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Note 
(1) Prin conceptul de politică bugetară utilizat pe parcursul acestui articol se înţelege atât politica de 
cheltuieli publice, cât şi politica fiscală. 
(2) Autoarea doreşte să adreseze mulţumiri pe această cale lui Edward Hunter Christie (Pan European 
Institute) pentru comentariile utile formulate pe această temă. 
(3) Autoarea doreşte să adreseze mulţumiri pe această cale, doamnei profesor universitar doctor, Dalina 
Dumitrescu (ASE Bucureşti), pentru comentariile utile formulate pe această temă. 
(4) Au fost utilizate data statistice care au acoperit intervale diferite de timp de la o ţară la alta, în 
funcţie de disponibilitatea informaţiilor. 
Autoarea doreşte să adreseze mulţumiri pe această cale colegei sale, conferenţiar universitar doctor, 
Emilia Câmpeanu  (ASE Bucureşti), pentru ajutorul acordat la constituirea bazei de date. 
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Rezumat. Contestaţia administrativă vădeşte o utilitate deosebită prin aceea că 
reprezintă un filtru procedural, care descongestionează rolul şi aşa încărcat al instanţelor de 
contencios administrativ.  

Decizia prin care este soluţionată contestaţia îmbracă forma unui act administrativ 
fiscal care are natura juridică a unui act administrativ unilateral (de autoritate) cu caracter 
individual.  

Modalitatea de soluţionare a unei contestaţii se va exemplifica pornind de la o situaţie 
reală privind contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală. 
 

Cuvinte-cheie: contencios fiscal; contestaţie; act administrativ fiscal; decizie de 
impunere;raport de inspecţie fiscală. 
 

Coduri JEL: H32, K19, K34. 
Coduri REL: 5D, 8K. 

 
 

Introducere 
 
Ne regăsim în cadrul unui proces de integrare a legislaţiei fiscale pe bazele unei 

economii de piaţă şi în vederea realizării unei armonizări cu universul juridico-fiscal al UE, 
proces care a atras o mare fluctuaţie legislativă, motiv pentru care există numeroase greutăţi în 
ceea ce priveşte o aplicare corectă a normei juridice fiscale în timp, în spaţiu şi, mai ales, 
asupra persoanelor. În aceste condiţii de o complexitate deosebită, contenciosul fiscal 
reprezintă cel mai important mijloc de realizare a echităţii fiscale aflat la dispoziţia 
contribuabilului persoană fizică ori juridică, prin care acesta îşi poate apăra drepturile şi 
interesele în faţa abuzului de putere dominantă al organelor administrative fiscale. Fără a 
îngrădi liberul acces la justiţie, contribuabilul trebuie să se adreseze, pe calea administrativă 
de atac a contestaţiei, organelor administrative fiscale în încercarea de a soluţiona situaţia 
conflictuală. Realizând pe această cale o compatibilizare procedurală cu instituţia contencio-
sului administrativ, din care îşi trage existenţa, legiuitorul a înţeles să postuleze obligativitatea 
introducerii contestaţiei administrative anterior sesizării instanţei judecătoreşti. 

În momentul actual, poate mai mult decât în cadrul litigiilor de contencios 
administrativ general, consider că, contestaţia administrativ-fiscală îşi păstrează utilitatea 
procedurală în contextul în care aceasta este tratată, aşa cum a statuat Curtea Constituţională a 
României, după îndelungi căutări teoretice, drept un recurs administrativ pur, fără a avea 
încărcătura jurisdicţională. 

 
Metodologia de cercetare 
Articolul are la baza ilustrarea unei modalităţi de soluţionare a unei contestaţii ce se va 

exemplifica pornind de la o situaţie reală privind contestaţia formulată de un contribuabil 
împotriva unui act administrativ fiscal: decizie de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală. 
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         Sursele de informare documentară prezentate în bibliografie fac parte din domeniul 
aplicat al obligaţiilor fiscale, dar şi al literaturii de specialitate din domeniul contenciosului 
fiscal. 
 

1. Posibilitatea de contestare 
       
OUG nr. 13/2001 a instituit o singură cale administrativă de atac – contestaţia – prin 

care se putea solicita diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor, datoriei 
vamale, contribuţiilor la fondurile speciale, a majorărilor de întârziere sau a penalităţilor ori a 
altor sume constatate şi aplicate, precum şi a altor măsuri dispuse de organele MFP abilitate 
potrivit legii să efectueze acte de control sau de impunere. 

Conform prevederilor articolul 209(1) Codul de procedură fiscală adoptat prin OG nr. 
92/2003, contestaţia poate avea ca obiect „impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, precum 
şi accesorii (prin accesorii ale creanţelor bugetare se înţelege majorările de întârziere 
calculate conform legii) ale acestora”. Coroborând acest text cu prevederile articolelor 205(1) 
şi 209(2), reiese că obiectul contestaţiei este actul administrativ definit la articolul  41 Codul 
de procedura fiscală. Prin articolul 205(4) se dispune că pot fi contestate, în condiţiile alin. (3) 
al aceluiaşi articol, şi deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, 
contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. De asemenea, articolul 206(2) 
statuează: „Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de 
organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ atacat, cu excepţia contestaţiei 
împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal”. 
 

Din interpretarea ultimului text normativ citat reies două consecinţe deosebit de 
importante. Este vorba în primul rând de faptul că, pe lângă actul administrativ fiscal, poate 
constitui obiect al contestaţiei şi refuzul nejustificat de emitere a unui act administrativ 
fiscal solicitat de contribuabil, iar, în al doilea rând, de faptul că pe cale administrativă de 
atac se pot contesta nu numai sumele stabilite de către organul administrativ fiscal, ci şi 
masurile dispuse de către acesta prin acte administrative fiscale. 

 
                  În ceea ce priveşte natura juridică a venitului bugetar care face obiectul 
contestaţiei, articolul 1(1) Codul de procedura fiscală statuează că acesta „reglementează 
drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea 
impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, prevăzute de Codul fiscal”, 
astfel că rezultă din interpretarea acestui text că legiuitorul a înţeles să reglementeze o singură 
cale de atac, indiferent dacă veniturile contestate sunt alocate bugetului de stat sau bugetelor 
locale.  
         Sunt exceptate de la soluţionarea pe calea contestaţiei căile de atac privind amenzile, 
confiscările şi alte măsuri complementare aplicate prin acte ale organelor MFP, acestea fiind 
supuse dispoziţiilor OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care consacră o 
cale specială de atac, şi anume plângerea contravenţională (Dascălu, Alexandru, 2005). 
         Prin Codul de procedură fiscală legiuitorul a conferit calea contestaţiei împotriva actelor 
administrativ fiscale doar celor care justifică un drept, fără a justifica şi interesul legitim şi 
nici că, în această materie, este posibilă separarea dreptului de interes şi a interesului de drept, 
pentru că „dacă dreptul este născut şi actual, atunci şi interesul este născut şi actual”.  
 

2. Decizia de soluţionare a contestaţiilor – formă şi conţinut 
       
Deşi în varianta iniţială a Codului de Procedură Fiscală se stipula că, indiferent de 

organul competent, contestaţia se soluţiona prin decizie motivată, prin Legea nr.174/2004 s-a 
modificat textul originar al articolului 174(1), introducându-se dihotomia soluţionării 
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contestaţiei fie prin decizie, fie prin dispoziţie, niciun text din acest act normativ neprecizând 
căror organe le revine sarcina adoptării acestor doua categorii de acte administrative fiscale. 

Lămurirea a venit abia ulterior, Normele metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 
edictează că, în soluţionarea contestaţiei, organele de soluţionare competente ale ANAF se 
pronunţă prin decizie, iar cele ale autorităţilor administraţiei publice locale se pronunţă prin 
dispoziţie.  

Pe cale de consecinţă, atunci când este vorba despre contestarea unor acte adminis-
trative fiscale care au ca obiect venituri alocate bugetului de stat, contestaţia se va soluţiona 
prin decizie, câtă vreme, când sunt contestate acte administrative fiscale care se referă la 
venituri bugetare locale, contestaţia se va soluţiona prin dispoziţie. Având în vedere faptul că 
legiuitorul nu a înţeles să creeze vreo deosebire de regim juridic între dispoziţia şi decizia de 
soluţionare a contestaţiei, referindu-se şi în textul normativ cel mai adesea doar la decizie, 
toate aspectele discutate cu privire la decizie se aplică întocmai şi dispoziţiei, fapt care face 
inutilă abordarea separată a acesteia din urmă. 

În ceea ce priveşte forma deciziei, este de remarcat faptul că, aceasta având natura 
juridică a unui act administrativ fiscal, forma scrisă este necesară pentru exteriorizarea voinţei 
organului administrativ (Drăganu, 1970), aspect ce reiese şi din interpretarea articolului 211 
Codul de procedura fiscală. 

Decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor 
administrative de atac. Aşa cum a observat literatura noastră de specialitate, precizarea realizată 
de legiuitor prin articolul 210(2) Codul de procedura fiscală este de bun augur, aducând un plus 
de claritate textului normativ, nemailăsând loc unei interpretări care ar fi putut duce la concluzia 
că, fiind definitivă, împotriva deciziei s-ar putea exercita doar calea exterioară de atac a 
recursului. În prezent, nu încape nicio urmă de îndoială că împotriva acesteia se poate introduce 
acţiune în contencios administrativ, şi nu doar calea de atac a recursului. 

În aprecierea naturii juridice a deciziei prin care este soluţionată contestaţia, pornind de 
la natura juridică de recurs administrativ propriu-zis sau de recurs administrativ-jurisdicţional pe 
care o îmbracă contestaţia, doctrina nu este unanimă. Astfel, într-o primă opinie (Puie, 2007, 
Deleanu, 2007), se apreciază că aceasta ar fi un act administrativ-jurisdicţional emis în urma 
parcurgerii unei proceduri administrativ-jurisdicţionale, concluzie ce reiese din obligaţia 
motivării deciziei, din conţinutul tripartit asemănător hotărârii judecătoreşti, precum şi din aceea 
că pe această cale organul competent procedează la soluţionarea unui litigiu în urma sesizării 
particularităţilor. Într-o altă abordare teoretică, luând în calcul opinia de reală autoritate 
(Drăganu, 1970) exprimată cu mai multe decenii în urmă cu privire la căile de atac împotriva 
titlurilor de creanţă bugetară, se poate considera că decizia motivată a organului competent să 
soluţioneze contestaţia nu poate fi decât un act administrativ de autoritate, deoarece organul 
administrativ-fiscal sesizat care face parte din administraţia financiară activă, soluţionează 
contestaţia prin metodele de lucru obişnuite ale administraţiei publice, nedându-se eficienţă 
principiilor contradictorialităţii şi al independenţei. 

Elaborarea sa are la bază o procedură bazată pe contradictorialitate, părţile având 
posibilitatea de a discuta în opoziţie toate elementele litigiului, organul emitent fiind 
independent în pronunţarea soluţiei, atât faţă de părţi, cât şi faţă de alte persoane sau organe 
ale statului, inclusiv organele puterii executive, funcţionând, de regulă, în baza principiului 
inamovibilităţii, una din garanţiile fundamentale ale independenţei (Deleanu, 2007), trăsături 
esenţiale pe care decizia motivată dată în soluţionarea contestaţiei nu le îndeplineşte.  

Realizând corelarea acestor prevederi cu cele ale articolelor 41 şi 43 Codul de 
procedura fiscala republicat, rezultă că decizia prin care este soluţionată contestaţia îmbracă 
forma unui act administrativ fiscal, care are, aşa cum s-a mai arătat, natura juridică a unui act 
administrativ unilateral (de autoritate) cu caracter individual. 
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3. Exemplu de decizie de soluţionare a contestaţiei 
 
Pentru a ilustra modalitatea de soluţionare a unei contestaţii se va exemplifica pornind 

de la o situaţie reală privind contestaţia formulată de un contribuabil împotriva unui act 
administrativ fiscal (decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală). 

Datele acestui exemplu sunt următoarele: 
Contribuabilul în cauză va fi identificat în cele ce urmează prin denumirea „SC 

ABC SRL”  
Este persoană juridică română, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 

republicată, privind societăţile comerciale, sub formă de societate comercială cu răspundere 
limitată, identificată prin cod fiscal cu atribut RO, fiind plătitor lunar de TVA de la înfiinţare. 

Obiectul principal de activitate al contribuabilului este reprezentat de producţia 
anumitor materiale, supuse ulterior livrării intracomunitare. Se menţionează faptul că SC ABC 
SRL a solicitat soluţionarea soldului sumei negative a TVA cu opţiune de rambursare înscrisă 
în decontul lunii octombrie 2008 în sumă de 130.430 lei, decont depus şi înregistrat la 
registratura organului fiscal competent în termenul legal. Se menţionează, de asemenea, faptul 
că soldul negativ al TVA solicitat la rambursare este generat în cea mai mare parte de 
tratamentul fiscal pe care contribuabilul l-a aplicat asupra operaţiunilor efectuate, respectiv 
producţia materialelor şi livrarea lor ulterioară – livrare considerată de contribuabil ca fiind 
intracomunitară. 

Plecând de la această premisă operaţiunile respective sunt operaţiuni scutite de TVA 
cu drept de deducere potrivit prevederilor art. 143(2), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare-prevederi coroborate cu prevederile 
OMFP nr. 2222/ 2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirilor de TVA pentru 
operaţiunile prevăzute la articolul 143(1), lit. a)-i), articolul 143(2), şi articolul 1441 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în 
Monitorul Oficial al României nr.1043/29 decembrie 2006). Mai precis, pentru a beneficia de 
scutirea TVA aplicată asupra operaţiunilor respective, livrarea intracomunitară trebuie să se 
realizeze către o persoană care comunică un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, 
atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, iar livrarea respectivă, prin însăşi definiţia 
ei, presupune bunuri expediate sau transportate dintr-un stat membru într-un alt stat membru 
de către furnizor sau de către persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în 
contul acestora.  

În urma inspecţiei fiscale parţiale, organele de inspecţie fiscală au întocmit Raportul de 
inspecţie fiscală – decembrie 2008 prin care s-a stabilit: 

• TVA stabilită suplimentar în suma totală de 187.451 lei, din care 17.575 lei 
reprezentând TVA dedusă de agentul economic fără a avea la bază documente justificative, şi 
169.876 lei reprezentând TVA colectată suplimentar de organele de inspecţie fiscală, deoarece 
agentul economic nu a justificat scutirea de TVA aplicată pentru livrările intracomunitare 
efectuate; 

• majorări de întârziere aferente TVA, în suma de 1.426 lei. 
Cum s-a ajuns la stabilirea de TVA suplimentară prin colectarea ei asupra livrărilor 

respective ? 
Se reţin următoarele: 
Pentru livrările intracomunitare de bunuri, potrivit prevederilor articolului 10 din 

OMFP nr. 2222/2006 mai sus amintit, agentul economic avea obligaţia de a justifica scutirea 
de TVA cu următoarele documente: 

• factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la articolul 155(5) din Codul 
fiscal şi în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit 
cumpărătorului în alt stat membru; 
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• documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat 
membru; 

• alte documente (contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de 
asigurare). 

În perioada verificată, conform facturilor întocmite, contribuabilul a efectuat livrări 
intracomunitare către societăţi comerciale din state membre ale UE, plătitoare de TVA şi 
identificate ca atare prin codul valid de TVA atribuit de autorităţile fiscale competente din 
statele membre respective. Astfel, o primă condiţie (referitoare la codul valabil de TVA) a fost 
respectată. Cel puţin la nivel documentar. Au fost prezentate organelor de inspecţie fiscală şi 
contracte comerciale, iar conform acestora transportul materialelor respective în statele 
membre UE este în sarcina clientului, pe baza condiţiilor de livrare convenite – EX WORKS. 

În ceea ce priveşte documentele de transport prezentate organelor de inspecţie în 
timpul inspecţiei fiscale – în speţă CMR-uri (întrucât transportul se efectua cu mijloace auto) 
– acestea au fost prezentate în copie şi, mai mult, prezentau o serie de deficienţe, printre care 
cele mai importante se refereau la faptul că nu aveau înscrisă confirmarea de primire de către 
client a bunurilor transportate. Acesta a fost argumentul principal care a dus la stabilirea TVA 
suplimentară de către organele de inspecţie fiscală asupra operaţiunilor respective. 

Împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală contribuabilul a 
formulat contestaţie la organul fiscal competent în termenul legal, pentru suma de 171.302 lei 
compusă din 169.876 lei, reprezentând TVA colectată suplimentar de organele de inspecţie 
fiscală şi 1.426 lei, reprezentând majorări de întârziere aferente TVA. Suma de 17.575 lei 
stabilită suplimentar prin raportul de inspecţie fiscală, reprezentând TVA dedusă de agentul 
economic fără a avea la bază documente justificative, nu a fost contestată de către 
contribuabil, acesta însuşindu-şi constatarea respectivă. De asemenea, odată cu depunerea 
contestaţiei, contribuabilul a depus şi copie de pe CMR-uri având completată rubrica  24 
„Recepţia mărfurilor”.       

În cuprinsul contestaţiei, contribuabilul a motivat că „organele de inspecţie fiscală au 
calculat în mod eronat TVA în sumă de 169.876 fără să ţină cont de documentele de transport 
ce au fost puse la dispoziţie în perioada efectuării inspecţiei fiscale, respectiv CMR-uri pentru 
transportul bunurilor livrate, CMR-uri pe care le anexăm la prezenta contestaţie (…). În ceea 
ce priveşte suma de 1.426 lei reprezentând majorări aferente TVA de plată, considerăm că nu 
mai au obiect deoarece TVA colectată de organele de inspecţie fiscală în sumă de 69.876 lei 
nu este întemeiată şi, în consecinţă, accesoriile pică de drept.”  

Ulterior depunerii contestaţiei, organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal 
conform prevederilor legale a întocmit un referat cuprinzând punctul de vedere vizavi de 
argumentele aduse în susţinerea contestaţiei de către contribuabil, referat transmis organului 
competent de soluţionare a contestaţiilor. 

Ca urmare a analizei susţinerilor şi documentelor prezentate de părţi în acest stadiu, 
organul competent de soluţionare a contestaţiilor, în conţinutul Deciziei privind soluţionarea 
contestaţiei depusă de SC ABC SRL, precizează următoarele: 

„În susţinerea contestaţiei societatea depune în copie CMR-uri completate la rubrica 
„Recepţia mărfii”, iar organele de inspecţie fiscală, în referatul cu propuneri de soluţionare, 
referitor la documentele aduse în susţinerea cauzei de către petenta, precizează că petentul nu 
prezintă nici cu ocazia contestaţiei suficiente dovezi care să înlăture îndoielile privind 
efectuarea transportului bunurilor şi nu îndeplineşte condiţiile de acordare a scutirii de TVA şi 
respectiv de considerare a destinaţiei ca fiind în afara României. Întrucât din documentele 
anexate la dosarul cauzei nu s-a putut stabili dacă societatea îndeplineşte toate condiţiile 
pentru a beneficia  de scutire cu drept de deducere prevăzute de lege, s-a decis ca organele de 
inspecţie în urma unei analize detaliate a tuturor documentelor existente la societate să 
stabilească dacă aceste operaţiuni îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de scutire cu drept 
de deducere. 
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Având în vedere cele arătate mai sus, şi ţinând cont de faptul că petenta a depus copie 
de pe CMR-uri completate la rubrica „Recepţia mărfii”, organele de soluţionare a 
contestaţiilor nu se pot pronunţa asupra legalităţii TVA-ului suplimentar în sumă de 169.876 
lei, cu majorări aferente în sumă de 1.426 lei. Prin urmare, pe cale de consecinţă, pentru 
considerentele arătate mai înainte, se impune desfiinţarea parţială a Deciziei de impunere 
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală, urmând să se încheie un nou act administrativ 
fiscal. (…)  

În termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii de desfiinţare, organele 
fiscale vor reanaliza situaţia de fapt privind obligaţiile fiscale ale contestatoarei în funcţie de 
documentele relevante în speţă, reglementările legale aplicabile în materie şi cele precizate în 
cuprinsul decizie şi de dispoziţiile pct. 12.7 şi 12.8 din Instrucţiunile privind aplicarea titlului 
IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,  aprobate prin Ordinul 
nr. 519/2005”.  

Prin urmare, conform deciziei adoptate, organele de inspecţie fiscală au procedat la 
efectuarea unei noi inspecţii fiscale la SC ABC SRL. 

Având în vedere faptul ca la inspecţia fiscală iniţială motivul care a dus la stabilirea de 
taxă pe valoarea adăugată suplimentară a fost legat de suspiciuni privind transportul 
materialelor pe traseu intracomunitar aşa cum s-a arătat mai înainte, în cadrul acestei acţiuni 
de inspecţie fiscală organele fiscale au procedat la solicitări scrise de efectuare a unor 
controale încrucişate.   Solicitările respective au fost adresate structurilor fiscale competente şi 
au vizat agenţii economici transportatori înscrişi în documentele de transport (CMR-uri) aduse 
de contribuabilul verificat ca înscrisuri justificatoare ale efectuării transportului pe traseu 
intracomunitar. Răspunsul la aceste solicitări aveau scopul de a confirma sau nu efectuarea 
transporturilor respective de către transportatorii înscrişi în documentele respective. 

Din răspunsurile primite ca urmare a solicitărilor de efectuare a controalelor 
încrucişate, s-au constatat următoarele: 

• cea mai mare parte din transporturile înscrise în documentele de transport supuse 
verificărilor s-au dovedit în regulă, în sensul că agenţii economici transportatori au confirmat 
efectuarea transporturilor pe parcurs intracomunitar având ca punct de plecare SC ABC SRL 
şi ca destinaţie societăţile din statele membre UE, respectiv punctele de descărcare indicate în 
CMR-urile respective. Majoritatea transporturilor confirmate au fost efectuate la comanda 
unor case de expediţie specializate. În toate aceste cazuri agenţii economici transportatori au 
dovedit organelor de inspecţie starea de fapt fiscală cu înscrisuri. 

• o altă parte din transporturile înscrise în documentele de transport supuse 
verificărilor s-au dovedit a nu fi în regulă, în sensul că agenţii economici transportatori nu au 
confirmat efectuarea transporturilor pe parcurs intracomunitar nici în mod direct la comanda 
destinatarului ori prin intermediul unui intermediar (casă de expediţie), transporturi  având ca 
punct de plecare SC ABC SRL şi ca destinaţie societăţile din statele membre UE, respectiv 
punctele de descărcare indicate în CMR-urile respective. 

 În această situaţie, organele de inspecţie fiscală, plecând de la constatările mai sus 
menţionate, au determinat TVA suplimentară la nivelul sumei de 15.023 lei, mai puţin deci 
faţă de suma de 169.876 lei stabilită suplimentar la inspecţia iniţială. Totuşi, ţinând cont de 
faptul că în cazul transporturilor neconfirmate de agenţii economici transportatori rămâne 
totuşi problema înscrierii pe CMR-urile prezentate de SC ABC SRL a datelor privind 
transportatorii respectivi (înscrieri care constau în aplicarea ştampilei, respectiv a numerelor 
de înmatriculare a unor mijloace de transport, precum şi data efectuării transporturilor şi 
semnătura unui reprezentant) organele de inspecţie fiscală au procedat la sesizarea organelor 
de poliţie competente cu privire la acest aspect în vederea efectuării cercetărilor de specialitate 
pentru stabilirea condiţiilor şi împrejurărilor în care a fost întocmit şi în care a circulat 
respectivul document de transport.   

În continuare, ca urmare a întocmirii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală emisă în baza acestui al doilea Raport de 
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inspecţie fiscală (întocmit în luna octombrie 2009), contribuabilul a formulat din nou 
contestaţie la organul fiscal competent, pentru suma totală de 15.023 lei. Motivaţia invocată 
de contribuabil în susţinerea contestaţiei a constat în aceea că el nu trebuia să demonstreze o 
relaţie comercială directă cu transportatorii mărfii pentru a beneficia de scutire de TVA, ca 
urmare a condiţiei de transport EX-WORKS pe relaţia cu clientul său, ci o relaţie indirectă, 
aşa cum a şi făcut, şi anume faptul că a intrat în posesia CMR-ul în termenul legal, iar în 
acesta există confirmarea de recepţie a destinatarului mărfii (n.a.: societatea din statul membru 
UE). Şi în acest caz, ca urmare a depunerii contestaţiei, organul fiscal a întocmit un referat 
aprobat de conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat, referat 
ce cuprinde punctul de vedere vizavi de argumentele aduse în susţinerea contestaţiei de către 
contribuabil, referat transmis organului competent de soluţionare a contestaţiilor. În plus, 
conform prevederilor legale, ţinând cont de sesizarea scrisă adresată organelor de poliţie 
competente cu privire la motivele arătate mai sus, organele de inspecţie fiscală au făcut 
menţiune în referatul respectiv cu privire la acest lucru. 

Ca urmare analizei susţinerilor părţilor în acest stadiu, organul competent de 
soluţionare a contestaţiilor, în conţinutul Deciziei privind soluţionarea contestaţiei depuse de 
SC ABC SRL, precizează următoarele: 

„Referitor la suma de 15.023 lei reprezentând TVA, cauza supusă soluţionării este 
dacă Biroul de soluţionare a contestaţiilor se poate învesti cu soluţionarea cauzei, în condiţiile 
în care organele fiscale au sesizat organele de urmărire şi cercetare penală cu privire la 
aspectele constatate în Raportul de inspecţie fiscală din octombrie 2009 în baza căruia a fost 
emisă decizia de impunere (…). Astfel, între stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare 
constatate prin raportul de inspecţie fiscală octombrie 2009 şi stabilirea caracterului 
infracţional al faptelor săvârşite există o strânsă interdependenţă de care depinde soluţionarea 
cauzei pe cale administrativă (…).  

Ca urmare organele administrative nu se pot pronunţa pe fondul cauzei înainte de a se 
finaliza soluţionarea laturii penale.  

Având în vedere cele precizate mai sus, se reţine că, până la pronunţarea unei soluţii 
definitive pe latură penală, Biroul de soluţionare a contestaţiilor nu se poate învesti cu 
soluţionarea cauzei, motiv pentru care se va suspenda soluţionarea cauzei pentru suma totală 
de 15.023 lei reprezentând TVA, procedura administrativă urmând a se relua în conformitate 
cu prevederile art. 214(3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare”. 

Prin aceeaşi decizie s-a stabilit transmiterea dosarului cauzei organelor de inspecţie 
fiscală urmând ca la încetarea motivului care a determinat suspendarea să fie înaintat 
organului de soluţionare competent pentru soluţionarea cauzei potrivit prevederilor legale. 

La o dată ulterioară, organele de poliţie competente ca urmare a efectuării cercetărilor 
de specialitate privind problemele sesizate,-au formulat răspuns către organele de inspecţie 
fiscală, din care rezultă că „din punct de vedere penal s-a constatat că reprezentanţii SC ABC 
SRL nu sunt vinovaţi şi nu au avut cunoştinţă despre modul cum s-au desfăşurat transporturile 
respective” fără a aduce însă lămuriri suplimentare menite a confirma sau nu efectuarea 
transportului intracomunitar propriu-zis.  

Ca urmare acestui răspuns, organele de inspecţie fiscală au concluzionat (prin 
intermediul unui nou referat cuprinzând punctul propriu de vedere, înaintat organelor 
competente de soluţionare a contestaţiilor) că nu există elemente noi, relevante, de natură să 
schimbe punctul de vedere iniţial cu privire la colectarea de TVA suplimentară în sumă de 
15.023 lei aferentă operaţiunilor pentru care agentul economic nu a putut face dovada că s-au 
desfăşurat pe parcurs intracomunitar. 

Într-un final, ca urmare a tuturor acestor demersuri, a documentelor existente la 
dosarul cauzei, precum şi prevederilor legale incidente în speţă şi în conformitate cu art. 216 
din OG nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală organele competente de soluţionare a 
contestaţiilor au decis respingerea ca neîntemeiată a contestaţei formulate de contribuabil 
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asupra Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală din octombrie 2009, pentru 
suma totală de 15.023 lei. 

S-a invocat de asemenea posibilitatea de atac a deciziei la Tribunalul competent în 
termen de 6 (şase) luni de la data comunicării acesteia. 

 
Concluzii 
 
Astfel privită, deosebit de complexa instituţie a contenciosului fiscal, parte centrală a 

procedurii fiscale din orice stat, este principalul pilon pe care se sprijină relaţia 
contribuabilului cu administraţia fiscală. Contenciosul fiscal reprezintă în acest context cadrul 
general de afirmare a drepturilor şi intereselor fundamentale ale contribuabilului, ceea ce face 
ca dezideratul afirmat în literatura juridică franceză de a fundamenta dreptul fiscal ca “un 
drept al drepturilor contribuabililor” să devină realitate. 
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Rezumat. Lucrarea prezintă una dintre metodele cele mai uzuale de evaluare a 
costurilor şi beneficiilor şi evoluţia în timp a acesteia. Metoda, folosită în analiza cost-
beneficiu pentru proiectele de investiţi importante, converteşte preţurile de pe piaţă în preţuri 
umbră cu scopul de a reflecta întregul cost de oportunitate al activităţilor, inclusiv 
externalităţile pozitive şi negative greu cuantificabile şi pentru a elimina orice posibilă 
denaturare a pieţei. De asemenea sunt abordate particularităţile acestui proces pentru ţările 
în curs de dezvoltare. 
 

Cuvinte-cheie: analiza cost beneficiu; preţuri umbră; factori de conversie; metoda semi 
input-output; ţări în curs de dezvoltare.  

 
Coduri JEL: D61, H43. 
Coduri REL: 7D, 13B.  
 
 
1. Introducere 
 
Sensul termenului „preţ umbră” în cadrul abordării ACB (analizei cost-beneficiu) este 

diferit de sensul acestuia din domeniul microeconomic(1). În acest context, acest termen 
reflectă preţul real al unei activităţi economice. Adică, costul acesteia de oportunitate din 
perspectiva întregii societăţi, incluzând toate externalităţile proiectului analizat (atât pozitive, 
cât şi negative) şi eliminând efectele posibilelor denaturări ale pieţei. În consecinţă, aceste 
preţuri (denumite şi preţuri contabile) pot diferi substanţial faţă de preţurile de piaţă şi/sau faţă 
de tarifele reglementate pentru bunuri publice(2). 

Scopurile avute în vedere atunci când se utilizează preţurile umbră pot fi clasificate 
după cum urmează, chiar dacă unele dintre aceste categorii se suprapun parţial: 

- reflectarea integrală a costului de oportunitate al unei activităţi; 
- ajustarea preţurilor de piaţă pentru potenţialele deformări ale pieţelor; 
- includerea tuturor externalităţilor, pozitive şi negative, generate de activităţile evaluate. 
Rezumând acestea, scopul utilizării preţurilor umbră este de a permite cuantificarea 

costurilor şi beneficiilor reale ale activităţilor asupra societăţii. Atât costurile, cât şi beneficiile 
reale ale oricărei activităţi trebuie să fie considerate pentru a permite o evaluare completă. 

Pe lângă utilizarea preţurilor umbră există şi alte modalităţi alternative de cuantificare 
a externalităţilor în cadrul unei evaluări. Atât monetizarea efectelor ce nu pot fi cuantificate pe 
piaţă, cu variantele metodelor de cuantificare a „disponibilităţii de a plăti” (metodele indirecte 
pentru determinarea preferinţelor sau metodele bazate pe afirmarea preferinţelor), cât şi 
cuantificarea efectelor indirecte reprezintă abordări mai detaliate ce nu pot fi aplicate automat 
şi care implică anumite dificultăţi de estimare. Acesta este principalul motiv pentru care 
lucrarea de faţă se concentrează asupra preţurilor umbră. 

 

2. Metodologia de bază 
 
Originile metodei de determinare a preţurilor umbră provin din  modelul input-output 

(IO)  al lui  Leontief (1966). Potrivit acestui model cererea de produse dintr-o economie este 
determinată, pe deoparte, de nevoia reciprocă a ramurilor economiei de a consuma produsele 
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altor ramuri în cadrul procesului de producţie (consum intermediar) şi, pe de altă parte, este de 
determinată de cererea finală. Ca urmare, cererea pentru cantităţile produse întro economie 
poate fi obţinută prin rezolvarea unei ecuaţii matriciale: 

  

X = A ×X + Y  
X = (I-A )-1×Y 

unde: 
X = vectorul bunurilor şi serviciilor produse întro economie; 
A = matricea coeficienţilor input-output; 
Y = vectorul cererii finale; 
I = matricea unitate. 
Soluţiile acestui sistem de ecuaţii reflectă cererea de produse într-o economie. Privind 

din punctul de vedere al ofertei, în modelul IO, preţurile produselor (P) reprezintă suma 
valorilor consumului intermediar (P × A) şi a valorilor factorilor de producţie utilizaţi, care 
rezultă ca produse între cantităţile factorilor de producţie (Fp) şi preţurile acestora (Pf).   

P = A ×P + Fp ×Pf    
P = Fp ×Pf × (I-A)-1 

unde: 
Fp = matricea coeficienţilor factorilor de producţie, care reflectă necesarul (cererea) de 

factori de producţie în diferite sectoare; 
P = vectorul preţurilor produselor; 
Pf = vectorul preţurilor umbră ale factorilor de producţie. 
 

În acest model incipient, există o ipoteză destul de nerealistă: ipoteza de elasticitate a 
ofertei pentru toate bunurile şi serviciile. Această ipoteză a fost relaxată în cadrul modelului 
semi input-output (SIO)(3), prin considerare a două tipuri de bunuri şi servicii. 

În cadrul acestui model bunurile tranzacţionabile nu au ofertă elastică şi se află sub 
presiunea preţurilor internaţionale (considerate fixe - exogene, fiind determinate de piaţa 
mondială şi de politica vamală naţională), iar bunurile netranzacţionabile au o ofertă elastică, 
cu preţuri endogene (rezultate din modelul SIO). 

Ca o consecinţă a acestei ipoteze, matricea coeficienţilor input-output poate fi 
împărţită în patru submatrici mai mici: 

- matricea coeficienţilor intrărilor de bunuri tranzacţionabile, utilizate în producţia de 
bunuri tranzacţionabile (AT;T); 

- matricea coeficienţilor intrărilor de bunuri tranzacţionabile, utilizate în producţia de 
bunuri netranzacţionabile (AT;NT); 

- matricea coeficienţilor intrărilor de bunuri netranzacţionabile, utilizate în producţia 
de bunuri tranzacţionabile (ANT;T); 

- matricea coeficienţilor intrărilor de bunuri netranzacţionabile, utilizate în producţia 
de bunuri netranzacţionabile (ANT;NT). 

Ţinând cont de faptul că preţurile bunurilor tranzacţionabile sunt determinate de 
preţurile mondiale şi de politica comercială naţională, se pot determina anumiţi factori de 
conversie (CF), denumiţi şi rate ale preţurilor contabile, care fac legătura între preţurile umbră 
şi cele de piaţă: 

 

 CFi = 
)()( XiiMii

ii

TXTM
XM

−++
+

 

unde: 
Mi = importurile de bunuri de tip i (exprimate în preţuri CIF);  
Xi = exporturile de bunuri de tip i (exprimate în preţuri FOB);  
TMi = taxele vamale pentru bunul i;  
TXi = subvenţiile la export pentru bunul i (dacă există). 
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Astfel, preţurile umbră pentru bunurile tranzacţionabile (PT) pot fi obţinute cu uşurinţă 
din preţurile de piaţă ale acestora (MP), prin înmulţirea cu factorii de conversie (CFi): 

 

PTi  = CFi × MPi 
 

Ipoteza implicită consideră că preţurile internaţionale sunt preţuri de echilibru, 
nedistorsionate, iar preţurile de pe piaţă interne sunt afectate de politica comercială naţională 
(prin taxele de import şi/sau subvenţiile la export). 

Pentru bunurile netranzacţionabile, preţurile (PNT) sunt soluţiile sistemului de ecuaţii 
simultane din modelul SIO, care poate fi exprimat în formă matriceală: 

 

PNT = PNT ×ANT;NT + PT ×AT;NT + FpNT ×Pf 
unde: 

FpNT – matricea coeficienţilor factorilor de producţie utilizaţi în cadrul sectoarelor 
producătoare de bunuri netranzacţionabile; 

Pf – vectorul preţurilor umbră ale factorilor de producţie; 
PNT – vectorul preţurilor umbră ale bunurilor netranzacţionabile; 
PT – vectorul preţurilor umbră ale bunurilor tranzacţionabile. 
Prin rezolvarea acestei ecuaţii matriceale, rezultă preţurile de echilibru: 
 

PNT = PT ×A12 × (I-A)-1 + Fp2 ×Pf× (I-A22) -1 
 

Aceste preţuri de echilibru pentru bunurile netranzacţionabile sunt determinate de 
preţurile umbră ale bunurilor tranzacţionabile ce constituie inputuri ale acestora (obţinute prin 
utilizarea factorilor de conversie prezentaţi mai sus) şi de preţurile umbră ale factorilor de 
producţie utilizaţi pentru obţinerea acestora (care reprezintă costurile de oportunitate pentru 
factorii de producţie). 

Metoda de determinare a preţurilor umbră a fost prezentată de către Little şi Mirrlees 
(1968),  şi fiind sintetizată mai târziu de către Squire şi Tak (1975), cei din urmă fiind angajaţi 
ai Bancii Mondiale. De aceea, în general, se face trimitere la metoda prezentată prin 
intermediul acronimului numelor, metoda fiind denumită LMST. 

Ulterior, procedura a fost abordat şi simplificată în anumite puncte de Saerbeck (1990) 
şi MacArthur (1994 şi 1997). 

În prezent, procedura simplificată este în general acceptată, fiind folosită şi pentru a 
obţine preţurile umbră necesare în ACB, în cadrul evaluării proiectelor europene. Metoda 
simplificată determină factori de conversie pentru bunurile netranzacţionabile, ca medii 
ponderate ale factorilor de conversie aferenţi intrărilor de bunuri tranzacţionabile şi de factori 
de producţie utilizaţi în producţie. Factorii de conversie aferenţi factorilor de producţie sunt 
determinaţi ca raport între costul de oportunitate şi preţul de piaţă al factorilor de producţie. 

 
3. Determinarea preţurilor umbră pentru ţările în curs de dezvoltare 
 
Metoda de determinare a preţurilor umbra prezentată are unele particularităţi pentru 

ţările în curs de dezvoltare, care permit cuantificarea totală a costurilor, şi beneficiilor ce 
afectează societatea, însă într-o manieră simplificată. 

În primul rând, produsele şi serviciile implicate într-un proiect de investiţii (atât ca 
intrări, cât şi ca ieşiri) sunt separate în două categorii principale: 

- bunuri şi servicii tranzacţionabile, orice bunuri şi servicii comercializate la nivel 
internaţional. 

- bunuri şi servicii netranzacţionabile, cele care nu pot fi comercializate la nivel 
internaţional (în principal acestea sunt servicii). 

Pentru bunurile tranzacţionabile se calculează factori de conversie, pe baza datelor 
specifice, aferente activităţii de comerţ internaţional. Astfel, preţurile de piaţă ale bunurilor 
tranzacţionabile pot fi convertite în preţuri internaţionale, considerate echivalente cu preţurile 
umbră. În acest scop sunt folosite preţurile FOB în cazul bunurilor exportate, respectiv 
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preţurile CIF dacă bunurile sunt importate. Pentru bunurile şi serviciile nesemnificative, 
netranzacţionabile abordarea este oarecum similară, diferenţa constând în factorul de 
conversie folosit, care este de data aceasta o medie aferentă bunurilor tranzacţionabile, la 
nivelul întregii economii. Factorul de conversie este denumit factor de conversie standard 
(SCF): 

 

 SCF = 
)()( XM TXTM

XM
−++

+  

unde: 
M = importurile totale (exprimate în preţuri CIF);  
X = exporturile totale (exprimate în preţuri FOB);  
TM = taxele vamale totale;  
TX = subvenţiile la export (dacă există). 
 

De obicei, pentru economiile deschise acest factor de conversie standard este foarte 
aproape de valoarea 1. Dacă SCF este semnificativ mai mare decât 1, acesta reflectă acordarea 
de subvenţii semnificative pentru exporturi, iar dacă SCF este semnificativ sub 1, acesta 
reflectă o politică comercială protecţionistă. 

Pentru bunurile netranzacţionabile semnificative abordarea este diferită în funcţie de 
situaţia respectivului bun netranzacţionabil: dacă este un input (intrare) (a) sau un output 
(ieşire) (b) pentru activitatea evaluată. 

(a) Intrările (inputurile) sunt descompuse în inputuri de bunuri şi servicii 
tranzacţionabile şi factori de producţie, conform reţetei de producţie. Corespunzător, factorii 
de conversie pentru inputurile netranzacţionabile sunt determinaţi ca medii ponderate ale 
factorilor de conversie aferenţi inputurilor acestora tranzacţionabile şi a factorilor de conversie 
aferenţi factorilor de producţie. 

Preţurile umbră aferente factorilor de producţie, în special cele aferente forţei de 
muncă, sunt obţinute prin ajustarea preţurilor de piaţă, având în vedere costul de oportunitate 
al acestora. Pentru forţă de muncă se consideră că salariul umbră este egală cu salariul de 
piaţă, atâta timp cât piaţa forţei de muncă este competitivă. Pentru segmentele mai puţin 
competitive ale pieţei forţei de muncă(4) salariul umbră (SW) este estimat prin formula de mai 
jos: 

 

SW = W × (1-t) × (1-u) 
unde: 

W = salariul de piaţă; 
t = rata cumulată a tuturor contribuţiilor sociale şi impozitelor; 
u = rata şomajului la nivel local. 
 

Această formulă reflectă faptul că valoarea costului de oportunitate al forţei de muncă, 
din punct de vedere al societăţii, într-o piaţă afectată de şomaj involuntar este semnificativ 
mai mic decât preţul de piaţă, pentru că forţa de muncă nu este atrasă cu preţul afectării altor 
activităţi productive. 

Pentru teren (în special pentru terenurile aflate în proprietate publică), preţul umbră al 
acestora este costul de oportunitate, dacă există opţiuni alternative pentru utilizarea 
terenurilor. Dacă nu există nicio alternativă pentru utilizarea terenului, trebuie ţinut cont de 
faptul că nu trebuie considerat cost de oportunitate pentru societate un eventual cost istoric 
disponibil al terenului. 

(b) Costul de oportunitate al ieşirilor (outputurile) netranzacţionabile poate fi evaluat 
prin metode alternative bazate pe cuantificarea „disponibilităţii de a plăti” (metodele indirecte 
pentru determinarea preferinţelor sau metodele bazate pe afirmarea preferinţelor), pe 
transferul beneficiilor sau pe includerea efectelor indirecte. 

Această metodă simplificată este în general mai facilă decât celelalte abordări 
alternative şi reflectă atât valorile de utilizare, cât şi cele de nonutilizare. Cu toate acestea, 
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abordările alternative de evaluare pot fi folosite complementar pentru costuri şi beneficii, însă 
cu atenţie sporită pentru a evita eventuala dublă cuantificare a beneficiilor. Se poate considera 
ca regulă faptul că aplicarea factorilor de conversie asupra  veniturilor din exploatare, pentru a 
le transforma în preţuri umbră, exclude orice altă metodă alternativă de cuantificare a 
beneficiilor. 
 
 
Note 
(1) În probleme de optimizare a consumului, din domeniul microeconomiei, preţul umbră  

este multiplicatorul Lagrange (λ = 
i

i

p
xU )('

; i = 1,2), care reflectă costul/ (utilitatea) marginal(ă) al unei  

scăderi /(creşteri)  cu o unitate monetară a bugetului disponibil. 
(2) Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects, European Commission, Directorate General 
Regional Policy, 2008, pp 246. 
(3) Modelul SIO a fost iniţial propus de J. Tinbergen (Tinbergen and Bos, 1962, pp. 82-83). 
(4) De obicei piaţa forţei de muncă calificate este considerată competitivă cu un FC = 1, iar piaţa forţei 
de muncă necalificate este afectată de şomaj involuntar, cu un factor de conversie: CF = (1-t) × (1-u). 
Totuşi uneori chiar şi piaţa forţei de muncă calificate poate fi puternic afectată de şomaj involuntar. 
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Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune să pună în evidenţă câteva dintre implicaţiile 
fenomenului globalizării financiare – forma cea mai recentă, mai dinamică şi mai vie a 
procesului de globalizare – asupra relaţiei dintre stabilitatea preţurilor şi stabilitatea 
financiară şi măsura în care băncile centrale includ în statutul lor aceste două obiective 
importante. Contextul actual readuce în discuţie dilema potrivit căreia politica monetară ar 
trebui sau nu să îşi asume drept obiectiv principal asigurarea stabilităţii financiare în paralel 
cu actualul obiectiv fundamental al majorităţii băncilor centrale, cel de asigurare a 
stabilităţii preţurilor. Deşi contradictorii, argumentele aduse de ambele tabere sunt suficient 
de solide. 

 
Cuvinte-cheie: globalizare financiară; stabilitatea preţurilor; stabilitatea financiară; 

bănci centrale; politică monetară. 
 
Coduri JEL: E52, E58, G01. 
Coduri REL: 8J, 10A, 10B. 
 
 
1. Introducere 
 
Omenirea a cunoscut pe parcursul evoluţiei sale numeroase stagii de dezvoltare, care 

s-au pliat la nevoile socioeconomice ale fiecărei etape. Începând cu formele incipiente ale unei 
societăţi închise, în care nevoile erau satisfăcute pe baza propriei oferte şi a resurselor proprii, 
cu trecerea timpului, comunităţile au început să interacţioneze şi, ulterior, ca urmare a 
specializării, anumite regiuni au ajuns să depindă de altele, ceea ce a condus în prezent la 
existenţa unei „comunităţi mondiale”, în care fiecare ţară este interconectată cu restul lumii, 
formând un totunitar, fenomen pe care literatura de specialitate l-a etichetat sub denumirea de 
globalizare. 

Globalizarea, unul dintre fenomenele cele mai controversate la scară mondială, studiat 
de către cercetătorii din diverse domenii – economic, politic, social, cultural etc. – îşi are 
originile în scrierile franceze şi americane ale anilor ’60, devenind în prezent un clişeu la 
modă, o paradigmă universală prin care se doreşte explicarea celor mai noi şi mai complexe 
fenomene ale lumii contemporane. Cu toate că este un termen extrem de uzitat, găsindu-şi 
expresia în toate limbile de circulaţie ale lumii, este totodată un termen fără o delimitare clară, 
fără o definiţie precisă şi universal acceptată. Paradoxal, într-o societate a cunoaşterii, „nu 
cunoaştem” cu exactitate o teorie care să definească globalizarea într-o formă unanim 
acceptată de către toate domeniile în care efectele sale se fac simţite – politic, juridic, 
economic şi sociologic, multitudinea de sensuri tinzând a-şi îmbogăţi arealul în loc să se 
diminueze. 

În ipoteza în care demersul nostru ştiinţific ar fi fost orientat în direcţia analizei 
fenomenului globalizării şi a implicaţiilor acestuia asupra sistemului financiar ne-am fi îndreptat 
spre un drum ştiinţific anevoios şi care nu este bornat cu claritate în literatura de specialitate. 
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Din aceste considerente ne-am îndreptat atenţia spre analiza sensului de bază, şi poate cel mai 
folosit, al globalizării, şi anume, cel economic cu componenta financiară specifică.  

Globalizarea financiară, coloana vertebrală a sistemului economiei globale, reprezintă 
dimensiunea cea mai dinamică şi mai vie a procesului de globalizare. În prezent, economia 
globalizată, rezultanta unei societăţi din ce în ce mai deschise, este caracterizată nu numai prin 
comerţ liber cu bunuri şi servicii, dar, mai mult decât atât, prin libera circulaţie a capitalului. 
Avem astfel în vedere o integrare accentuată a economiilor ţărilor lumii prin intermediul 
schimburilor şi a fluxurilor financiare. Ratele dobânzii, cursurile de schimb sau preţurile 
activelor financiare din diferite ţări sunt doar câteva dintre variabilele financiare care, sunt 
astăzi, puternic intercorelate, piaţa financiară globală exercitând o puternică influenţă asupra 
tuturor activităţilor economice. 

Privită în esenţa sa, globalizarea financiară, ca un proces complex cu evoluţii şi 
rezultate contradictorii, prezintă nu numai efecte pozitive, dar şi efecte adverse prin prisma 
gradului ridicat de risc şi de volatilitate ce caracterizează mediul financiar global. Aşa cum o 
demonstrează şi evenimentele recente, globalizarea financiară este în măsură să provoace 
instabilitate financiară la nivelul întregii lumi, să activeze crize ample şi, nu în ultimul rând, 
să sporească pericolul unei mari recesiuni la nivel global.  

În ceea ce priveşte crizele financiare internaţionale, se constată o preocupare sporită 
din partea băncilor centrale în direcţia asigurării stabilităţii financiare, întrucât existenţa unui 
sistem financiar solid şi stabil asigură premisele pentru implementarea unei politici monetare 
eficiente, care contribuie la realizarea obiectivului fundamental. Crizele financiare manifestate 
în ultimii ani, inclusiv actuala criză economică globală (2007 – prezent), evidenţiază rolul 
semnificativ al politicii monetare în corectarea dezechilibrelor macroeconomice şi, totodată, 
ridică noi probleme în materie de politici monetare. O economie globalizată presupune un 
sector financiar mai instabil şi mai volatil. Drept urmare, probabilitatea de apariţie a unei crize 
financiare este din ce în ce mai mare. Din cauza globalizării, crizele financiare apărute la 
nivelul pieţei financiare dintr-o ţară se propagă influenţând negativ pieţele financiare la nivel 
mondial. Episoade de criză financiară au apărut în toate ţările, dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare, dar cea mai recentă dintre ele (criza financiară globală începută în toamna anului 
2007) pare să fie fără precedent în ultima jumătate de secol. Recesiunea economică s-a extins 
în SUA, Europa şi Japonia şi se conturează a fi mult mai dureroasă decât căderea economică 
din perioada 1981-1982. Atât teoreticieni, cât şi practicieni în domeniu apreciază faptul că 
actuala criză financiară îşi are rădăcinile în scăderea dramatică a preţului locuinţelor în SUA 
sau în căderea pieţei creditului pentru locuinţe. Însă această viziune este una incompletă, de 
suprafaţă, cauzele fundamentale ale crizei financiare fiind mult mai profunde, atât de natură 
macroeconomică, cât şi de natură microeconomică.  

 
2. Conţinutul şi caracteristicile globalizării financiare 
Globalizarea, fenomen care a acaparat în prezent toate domeniile importante ale 

activităţii unui stat, este abordată atât prin prisma universalităţii şi a ireversibilităţii, cât şi prin 
referire la faptul că aceasta nu există, fiind de fapt un „mit” fără un fundament solid în 
realitate.  

Unii critici consideră că globalizarea nu ar fi altceva decât o americanizare. De 
exemplu, Thomas Friedman, în lucrarea sa, Lexus şi Măslinul, specifică următoarele: 
„globalizarea înseamnă de fapt americanizare; globalizarea are urechile lui Mickey Mouse, 
bea Pepsi sau Coca-Cola, mănâncă Big Macs, lucrează pe laptop-uri IBM. Multe societăţi din 
lume o văd ca pe ceva bun, dar altele o consideră ca o ameninţare fundamentală” (Friedman, 
2001, p. 400). 

Parcurgând literatura de specialitate se deosebesc trei mari şcoli de gândire, pe care 
Held, McGrew, Goldblatt şi Perraton (2004, pp. 26-34) le identifică astfel: hiperglobaliştii sau 
globaliştii (Scholte, 2000), scepticii şi transformativiştii sau moderaţii, după expresia aceluiaşi 
Jan Scholte (2000). Cu toate acestea, un aspect esenţial, foarte discutat şi totodată analizat îl 
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constituie globalizarea financiară, proces care vizează crearea unei „pieţe globale a banilor”, 
a unei pieţe financiare la nivel mondial, precum şi a unui sistem financiar global. 

Această formă a globalizării, cea mai recentă dintre toate formele globalizării, constă 
în apariţia şi dezvoltarea unei reţele financiare globale care funcţionează permanent pe 
cvasitotalitatea fuselor orare, dar aduce cu sine şi contrapartida inerentă acestei globalizări, şi 
anume instabilitatea monetară şi crizele financiare. 

Şi Lomborg (2004), în studiile întreprinse cu privire la implicaţiile globalizării asupra 
lumii în prezent, subliniază, printre altele, importanţa menţinerii stabilităţii financiare. Acesta 
analizează posibilele oportunităţi pe care le presupun înfruntarea a zece dintre cele mai 
importante provocări la nivel mondial, în prezent (figura 1). În analiza pe care o realizează, 
acesta pleacă de la o idee foarte simplă dar totodată fundamentală: confruntându-ne cu o 
raritate a resurselor pentru a face faţă problemelor mondiale actuale, prioritizarea este 
esenţială. A nu fi înclinaţi spre prioritizare nu face problema să dispară dar soluţionarea într-un 
final a acesteia va fi mai costisitoare. 
 

 
Sursa: prelucrare după Lomborg (2004). 
 

Figura 1. Cele 10 provocări fundamentale ale omenirii în contextul globalizării 
 

Fenomenul de globalizare financiară se evidenţiază printr-o serie de operaţiuni 
precum: integrarea sectorului public prin modalitatea obţinerii împrumuturilor de stat, 
integrarea sectorului privat ca urmare a investiţiilor străine directe, precum şi a achiziţionării 
acţiunilor unor întreprinderi naţionale de către investitorii străini şi nu în ultimul rând 
integrarea sectorului bancar ca urmare a dereglementărilor şi a înfiinţării unor noi instituţii 
financiare, fapt ce a determinat amplificarea volumului fluxurilor financiare de capital, cât şi 
creşterea intensităţii acestora.  

În concluzie, acest fenomen început în 1982 şi care corespunde constituirii unei vaste 
pieţe mondiale a banilor, se bazează pe trei factori elementari, şi anume pe cei 3D: 
decompartimentarea pieţelor, dereglementarea financiară şi dezintermedierea. În acest sens, 
mutaţiile care au loc la nivelul sistemului financiar sunt determinate atât de fenomenul de 
globalizare financiară, dar şi de inovaţiile tehnologice şi financiare. 
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Globalizarea financiară are un impact diferenţiat asupra diferitelor categorii de politici 
macroeconomice aplicate de un stat, însă o influenţă semnificativă o are asupra politicii 
monetare. 

Pornind de la aceste prezumţii putem conchide faptul că, mutaţiile structurale şi 
perturbaţiile care au avut loc la nivelul sistemelor financiare, precum şi efervescenţa proprie 
pieţelor financiare contemporane manifestată sub impactul inovaţiilor tehnologice şi 
financiare, ridică importante semne de întrebare în privinţa obiectivului fundamental actual de 
politică monetară promovat de băncile centrale în zona stabilităţii sistemice. Aceste 
considerente sunt întărite şi de observaţiile care se fac în literatura de specialitate conform 
cărora recentele crize internaţionale au demonstrat că stabilizarea inflaţiei la niveluri reduse, 
concomitent cu creşterea economică, configurează un „mediu economic nou”, pseudosolid, în 
cadrul căruia stabilitatea financiară nu se constituie în colateral. 

În prezent, majoritatea băncilor centrale importante din lume şi-au asumat, prin statutul 
lor, ca principal obiectiv de politică monetară „asigurarea stabilităţii preţurilor”. Bernanke 
(2006) consideră acest obiectiv atât un scop în sine, cât şi un mijloc pentru politica monetară, 
deoarece are un aport deosebit atât la realizarea unei creşteri economice sustenabile, precum şi 
la stabilitatea macroeconomică, iar prin aceasta, la atingerea unui grad înalt de bunăstare în 
plan social. Statuarea la unison (a unor bănci precum: Banca Centrală Europeană, Sistemul 
Federal de Rezerve, Banca Japoniei sau Banca Naţională a României) a stabilităţii preţurilor 
ca obiectiv fundamental de politică monetară se autosusţine prin prisma avantajelor sale 
referitoare la: ameliorarea transparenţei preţurilor relative, scăderea ratelor dobânzilor 
nominale şi reale, protejarea valorii reale a veniturilor şi averilor şi evitarea deturnării 
resurselor din sfera productivă spre operaţiuni inutile de acoperire împotriva inflaţiei, astfel 
încât se ajunge la o creştere economică durabilă, ocupare mai bună a forţei de muncă, la 
creşterea bunăstării în plan social şi la menţinerea stabilităţii şi coeziunii sociale. 

Ca urmare a intensificării procesului de globalizare financiară şi de liberalizare a 
pieţelor financiar-bancare şi, nu în ultimul rând, a capacităţii de inovare a industriei financiare 
se manifestă în prezent o provocare căreia trebuie să îi facă faţă economiile contemporane, şi 
anume realizarea stabilităţii financiare. În absenţa unui sistem financiar viabil şi stabil 
eficienţa politicii monetare în atingerea obiectivului de menţinere a stabilităţii preţului este 
limitată. 

 
3. Relaţia stabilitatea preţurilor – stabilitate financiară în contextul globalizării  

financiare 
 
Evenimentele recente au readus în discuţie dilema potrivit căreia politica monetară ar 

trebui, sau nu, să îşi asume drept obiectiv principal asigurarea stabilităţii financiare în paralel 
cu actualul obiectiv fundamental, cel de asigurare a stabilităţii preţurilor. Argumentele aduse 
de ambele tabere, deşi contradictorii, sunt suficient de solide.  

În ultimele două decenii, crizele financiare manifestate în procesul de globalizare 
financiară au determinat intensificarea dezbaterilor între autorităţi, dar şi în literatura de 
specialitate, cu privire la relaţia dintre stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară conturând 
două abordări esenţiale, abordarea convenţională, respectiv ipoteza the new environment. 

Abordarea convenţională a relaţiei dintre stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară a 
fost evidenţiată de monetaristul american Anna Schwartz (Schwartz), care a susţinut că o 
politică monetară orientată spre asigurarea stabilităţii preţurilor contribuie la reducerea 
frecvenţei şi a consecinţelor negative ale crizelor financiare. O asemenea abordare, cunoscută în 
literatura de specialitate sub numele de ipoteza Schwartz, susţine că „stabilitatea preţurilor este o 
condiţie necesară şi suficientă pentru menţinerea stabilităţii financiare” (Mésonnier, 2004).  

Viziunea convenţională este analizată pe bază de date statistice, în special în lucrările 
lui Bordo şi Wheelock (1998, pp. 41-62), care au evidenţiat că cele mai grave crize bancare 
s-au manifestat în perioade caracterizate prin instabilitate semnificativă a preţurilor. Studiile 
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realizate de Bordo et al. (2001a, 2001b) reflectă pe bază de date statistice, pe exemplul SUA şi 
al Marii Britanii, existenţa unei relaţii pozitive semnificative între inflaţie şi instabilitate 
financiară, pentru perioada 1790-1933 şi 1972-1999. Concluzia ce se desprinde din lucrările 
autorilor amintiţi este că stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară sunt complementare 
şi coerente. 

Dezechilibrele financiare internaţionale manifestate începând cu anii 1997, inclusiv 
criza financiară actuală, s-au produs în contextul unui mediu economic caracterizat prin 
preţuri stabile, ceea ce infirmă abordarea convenţională potrivit căreia stabilitatea preţurilor ar 
reprezenta o condiţie suficientă pentru asigurarea stabilităţii financiare. 

Studiul realizat de Goodfriend (2001) evidenţiază pentru prima dată rolul unei politici 
monetare credibile (care acţionează împotriva inflaţiei) în manifestarea dezechilibrelor 
financiare. Această viziune este susţinută şi în studiile realizate de Borio şi Lowe (2002) şi de 
Borio et al. (2003), care reflectă faptul că dezechilibrele financiare se pot manifesta şi, mai 
mult, multiplica într-un nou mediu economic caracterizat prin preţuri stabile. Autorii amintiţi 
evidenţiază rolul central al unei politici monetare credibile în agravarea dezechilibrelor 
financiare, introducând explicit ipoteza „paradoxului de credibilitate” a politicii monetare. 

„Paradoxul credibilităţii” politicii monetare este formulat în literatura de specialitate şi 
sub denumirea de ipoteza „the new environment”, conform căreia odată cu stabilizarea 
inflaţiei la niveluri reduse, se creează un mediu economic nou, în care stabilitatea financiară 
nu este garantată (Isărescu, 2008). Prin urmare, stabilitatea preţurilor reprezintă o condiţie 
necesară, dar nu şi suficientă pentru asigurarea stabilităţii financiare. „Paradoxul credibilităţii” 
politicii monetare sau ipoteza „new environment” pune în evidenţă faptul că un mediu 
economic caracterizat printr-o inflaţie scăzută şi stabilă poate să creeze un climat de încredere 
exagerată, care ar încuraja asumarea unor riscuri considerabile, iar în acest context s-ar 
înregistra o creştere excesivă a preţului activelor financiare, antrenând instabilitatea întregului 
sistem financiar. 

Herrero Alicia şi Pedro del Río (2003, pp. 14-27) studiază în acest sens factorii 
principali de influenţă cu impact asupra realizării stabilităţii financiare, cu accent pe design-ul 
politicii monetare. Studiul acestora, realizat pe un eşantion de 79 de ţări în perioada 1970-
2000, îşi propune să evalueze în ce măsură alegerea obiectivului fundamental al băncii 
centrale şi a strategiei de politică monetară afectează stabilitatea financiară (prin manifestarea 
unor crize bancare). Astfel, se constată faptul că dacă obiectivul fundamental al politicii 
monetare este orientat spre asigurarea stabilităţii preţurilor se reduce probabilitatea de apariţie 
a unei crize bancare. În ceea ce priveşte strategia de politică monetară, ţintirea cursului de 
schimb reduce în mod semnificativ probabilitatea de apariţie a unei crize bancare mai ales în 
cazul ţărilor în tranziţie.  

Studiile empirice realizate de Q. Farooq Akram şi Øyvind Eitrheim (2008, pp. 1242–
1254) demonstrează faptul că băncile centrale pot promova stabilitatea financiară prin 
stabilizarea inflaţiei şi a output-ului şi că o stabilizare adiţională a preţurilor activelor şi a 
expansiunii creditului ar putea sprijini acea stabilitate financiară. Studiile au la bază un model 
econometric a economiei norvegiene. 

Unii autori (Dupor, 2002, pp. 99-106) consideră posibilitatea stabilirii unui potenţial 
compromis între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară. Stabilitatea preţurilor este 
considerată în prezent a fi ţinta optimă pentru a reduce alocarea necorespunzătoare de resurse 
în cadrul sectorului de producţie. Cu toate acestea, aspectul menţionat este valabil numai în 
absenţa şocurilor preţurilor activelor. În cazul manifestării unui astfel de şoc stabilizarea 
preţurilor activelor reduce distorsiunile care pot afecta deciziile de investiţii. 

Şi economiştii Dell’Ariccia et al. (2004) fac referire în lucrarea lor la influenţele 
exercitate de crizele bancare asupra pieţei creditului şi a nivelului de creştere economică cu 
impact deosebit asupra stabilităţii financiare. Astfel, aceştia au ajuns la concluzia că în timp ce 
şocurile adverse provoacă atât performanţe economice slabe, cât şi tensiune în mediul bancar, 
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există şi o presiune suplimentară din partea mediului bancar asupra nivelului de creştere a 
economiei, deoarece băncile sunt nevoite să reducă nivelul creditelor acordate.  

Cu toate că există în literatura de specialitate diverse studii cu privire la influenţa pe 
care o are politica monetară asupra stabilităţii financiare, factorii de decizie nu pot elabora 
norme precise de politică monetare, ci mai degrabă anumite consideraţii generale şi 
avertismente care pot fi folosite în orientarea acţiunilor acestora. Astfel, Lorenzo Bini Smaghi 
(2008) tratează într-una din lucrările sale patru direcţii generale pe care băncile centrale ar 
trebui să le ia în calcul pornind de la următoarele considerente: politica monetară poate ea 
însăşi produce efecte negative asupra stabilităţii financiare; este foarte dificil pentru o bancă 
centrală să ia în considerare particularităţile procesului de stabilitate financiară (mai ales în 
ceea ce priveşte bulele în preţurile activelor) în realizarea politicii ei monetare; o politică 
monetară care neglijează posibilele probleme de stabilitate financiară poate fi inconsistentă în 
timp; atunci când stabilitatea financiară este în pericol, iar pieţele financiare prezintă 
turbulenţe, variabilele economice şi financiare pot prezenta o serie de disfuncţionalităţi care ar 
putea afecta eficacitatea politicii monetare. 

Criza financiară internaţională actuală declanşată în august 2007 pe piaţa creditelor 
ipotecare din SUA evidenţiază că pot exista situaţii în care asigurarea stabilităţii financiare 
este mai importantă comparativ cu obiectivul de menţinere a stabilităţii preţurilor. În acest 
caz, politica monetară orientată în direcţia asigurării stabilităţii preţurilor poate să accepte, cel 
puţin pe termen scurt (de regulă, doi ani), adoptarea de măsuri prioritare pentru asigurarea 
stabilităţii financiare. În absenţa acesteia nu se poate asigura creşterea eficienţei politicii 
monetare şi, implicit, stabilitatea preţurilor pe termen mediu şi lung. 

Trebuie avut în vedere faptul că orientarea politicii monetare exercită influenţă şi 
asupra câştigurilor de pe piaţa financiară. Astfel, legătura (conexiunea) dintre politica 
monetară şi preţul activelor este tratată atât în literatura de specialitate, cât şi în diverse studii 
empirice (Sellin, 2001, pp. 491–541). 

Impactul globalizării financiare asupra politicii monetare este un subiect tratat în 
literatura de specialitate economică, un exemplu în acest sens este cel al economiştilor Tytell 
şi Wei, care în articolul „Globalizarea financiară determină politici macroeconomice mai 
bune?”, publicat în 2004, concluzionează că ţările care au un nivel mai ridicat al integrării 
financiare sunt mai susceptibile de a genera rezultate mai bune de politică monetară, în ceea 
ce priveşte ţintirea unei inflaţii mai scăzute. 

Globalizarea financiară este un proces actual şi de durată care a cuprins economia 
mondială, şi care poate determina atât efecte benefice pentru politica monetară a ţărilor, dar 
totodată poate influenţa şi în mod negativ acest lucru, însă băncile centrale ale statelor 
încearcă să manevreze instrumentele monetare în sensul diminuării acestor efectelor negative 
generate de globalizarea financiară sau a maximizării beneficiilor acesteia. 

 
4. Concluzii 
 
Implicaţiile globalizării financiare asupra relaţiei dintre stabilitatea monetară şi 

stabilitatea financiară sunt multiple şi de o complexitate ridicată. Reflectând asupra acestei 
relaţii în contextul analizat putem afirma că între cele două există o legătură în dublu sens. 
Astfel, deşi obiectivul fundamental, pe termen lung, al unei bănci centrale îl constituie, în 
genere, stabilitatea preţurilor, acestea trebuie să acorde o atenţie deosebită şi stabilităţii 
financiare. În caz contrar, cu toate că se înregistrează progrese în materie de dezinflaţie, 
sustenabilitatea lor nu este asigurată în contextul unui sistem financiar instabil. Incapacitatea 
menţinerii stabilităţii financiare nu poate să conducă decât la o reinflamare a inflaţiei.  

Totodată, analizând relaţia de dublă cauzalitate între stabilitatea financiară şi politica 
monetară, aceasta se autojustifică prin prisma faptului că: pe de o parte, un sistem financiar 
stabil şi solid permite transmiterea eficientă a deciziilor de politică monetară, iar, pe de altă 
parte, prin cadrul operaţional al unei politici monetare eficiente pot fi prevenite şi eliminate 
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perturbaţiile financiare. Totodată evenimentele actuale permit probarea empirică a ipotezei 
potrivit căreia stabilitatea preţurilor, în calitate de obiectiv fundamental de politică monetară, 
curent declarat în statutul majorităţii băncilor centrale, reprezintă o condiţie sine-qua-non, dar 
nu şi suficientă pentru asigurarea stabilităţii financiare. 

Conform materialelor analizate, în contextul macroeconomic actual, la nivelul 
obiectivelor de politică monetară, băncile centrale adoptă în mod firesc extinderea spectrului 
dinspre stabilitatea preţurilor spre stabilitatea întregului sistem financiar, întrucât soliditatea 
acestuia cel puţin pe termen scurt asigură premisele îndeplinirii obiectivul în prezent statuat pe 
atât pe termen mediu cât şi pe termen lung, concluzie desprinsă din studiile economiştilor 
menţionaţi. Asigurarea stabilităţii financiare constituie o preocupare firească a băncilor 
centrale, care rezultă din atribuţiile lor specifice. Banca Angliei are deja inclus în statutul ei ca 
obiectiv fundamental de politică monetară „protejarea şi consolidarea stabilităţii sistemului 
financiar al Regatului Unit”. 
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Rezumat. Scopul acestei lucrări este evidenţierea unor tendinţe pe piaţa IPO-urilor în 

contextul economic actual, pe plan mondial şi în România, prin evaluarea operaţiunilor în 
temeni de rentabilitate a primei zile de tranzacţionare şi de avere transferată către acţionarii 
companiei, precum şi prin identificarea şi analizarea alternativelor disponibile şi a 
perspectivelor acestor operaţiuni. Studiile asupra IPO-urilor prezintă o multitudine de faţete 
ale  efectelor antrenate asupra companiilor iniţiatoare, din punct de vedere al performanţelor 
pe termen lung şi scurt, al dividendelor distribuite, al creşterii economice şi al rentabilităţii 
investitorilor. Succesul IPO-urilor pe piaţa românească a fost evidenţiat, de cele mai multe 
ori, doar în termeni de volum şi de preţ al subscrierii, motiv pentru care încercăm să evaluăm 
aceste oferte prin instrumente specifice analizelor în cadrul pieţelor cu expertiză în domeniu. 

 
Cuvinte-cheie: IPO, intermediere financiară; subevaluarea preţului de ofertă; 

preluări inversate; subscrierea proprie. 
 
Coduri JEL: G11, G24. 
Coduri REL: 11B, 11E, 11G. 
 
1. Necesitatea şi motivaţia IPO-urilor 
 
A deveni companie publică reprezintă un obiectiv urmărit de majoritatea managerilor 

datorită avantajelor pe care le oferă, şi anume: acces facil la capital, lichiditate crescută, 
perspectiva implicării în operaţiuni de fuziuni şi achiziţii, creşterea valorii de piaţă a firmei 
respective, creşterea prestigiului firmei. 

Odată decisă această operaţiune, compania trebuie să evalueze diferitele căi pentru 
atingerea obiectivului propus. Cea mai cunoscută cale este derularea unei Oferte Publice 
Iniţiale (IPO) care, în  mod tradiţional, se derulează după proceduri şi reglementări standard. 

Atunci când o companie intenţionează să îşi listeze acţiunile, trebuie să aibă în vedere 
şi emisiunile viitoare care se vor derula de-a lungul timpului. Banii plătiţi de investitori pentru 
acţiunile achiziţionate merg direct la companie, comparativ cu situaţiile de tranzacţionare când 
banii se mişcă între investitori. Orice companie listată va fi capabilă în viitor să emită noi 
acţiuni şi să fructifice drepturile aferente acestora, respectiv drepturile de subscriere şi cele de 
atribuire. 

IPO se realizează atunci când un  emitent pune în vânzare, pentru prima dată, acţiuni 
către publicul investitor. Această procedură se utilizează de obicei atunci când companiile de 
mică dimensiune şi în creştere sunt în căutare de capitaluri în vederea dezvoltării, însă 
operaţiunea poate fi realizată şi de către marile companii private care doresc să devină 
companii publice. 
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Întrucât marile IPO-uri derulate la nivel internaţional necesită constituirea unor 
sindicate bancare care subscriu şi plasează titlurile, rezultă că reuşita unei IPO depinde în 
mare măsură de alegerea intermediarului. Lansarea unei IPO  este un proces foarte complex 
care implică angajamente dificile din partea tuturor părţilor implicate.  

Cercetările şi studiile în domeniu arată că în derularea IPO-urilor, băncile de investiţii 
deţin un rol important deoarece intermediază oferta de acţiuni şi facilitează transferul de 
informaţii privilegiate către investitorii insideri. Costul intermedierii de către băncile de 
investiţii se situează în jurul a 8% din  valoarea ofertei, ceea ce constituie pentru unele 
companii un argument în favoarea căutării unei alte modalităţi pentru a deveni publică. 

În favoarea unei alte modalităţi de deschidere către public a unei companii se află şi 
caracteristicile pe care le prezintă firmele după derularea IPO-urilor, şi anume: după doi ani 
aceste companii înregistrează un nivel sporit al datoriilor, un nivel redus al profitabilităţii şi o 
lichiditate redusă (Kimberly C.Gleason). Astfel, o serie de firme decid alternative la metoda 
IPO, respectiv preluările inversate sau subscrierea proprie.  

 
2. Alternative ale IPO 
 
Preluările inversate (engl. reverse take-over) 
Apelul la economiile publicului în cadrul unei IPO  constituie un proces care se poate 

dovedi greoi, dificil şi costisitor. Ca urmare, tot mai agreată de  către unele companii este 
metoda preluării de control inversată prin care  firmele private  preferă achiziţia de firme deja 
cotate în bursă. 

Această metodă constă într-o tranzacţie care permite unei companii private să îşi 
lărgească şi diversifice acţionariatul şi să beneficieze de o piaţă organizată pentru titlurile sale. 
Societatea publică transferă titlurile către acţionarii firmei private, în schimbul acţiunilor 
acesteia. Efectul acestui schimb este transferarea nivelului de control al societăţii publice către 
managerii societăţii private. Procesul se efectuează rapid şi cel mai adesea prin furnizarea de 
informaţii puţine, comparativ cu cele oferite în cadrul IPO-urilor. Tranzacţia necesită 
reorganizarea capitalului la nivelul firmei achizitoare, respectiv acţionarii societăţii închise 
cumpără controlul unei societăţi publice. O societate care optează pentru o preluare inversată 
după ce intră în bursă are tendinţa să le ofere investitorilor o rentabilitate mai redusă decât în 
cazul unei IPO. 

Domeniul predilect care a oferit companiilor oportunităţi pentru astfel de operaţiuni 
este, după cum o dovedesc statisticile internaţionale, industria minieră şi petrolieră, industria 
farmaceutică şi sectorul financiar. În perioada 1993-2003, în Canada 1.384 de societăţi au 
intrat pe piaţă prin preluare inversată, existând  un raport de 2,33 preluări de control inversate 
pentru fiecare IPO. 

Studiile realizate asupra acestui subiect arată valoarea diferită a unei companii care 
poate opta pentru una din  cele două metode: la modul ipotetic, o companie cu o cifră de 
afaceri de un milion de dolari SUA va fi evaluată la o valoare de 943.396 dolari SUA dacă 
lansează o IPO şi la numai 595.238 dolari SUA dacă procedează la preluare inversată. 
Explicaţia unei asemenea diferenţe provine din  natura şi volumul informaţiilor puse la 
dispoziţia investitorilor de către companii, respectiv informaţiile din IPO fac mai atractivă 
compania pe piaţă, iar investitorii plătesc un preţ mai ridicat pe acţiunile respective. De 
asemenea, s-a constatat (Cecile Carpentier et Jean Marc Suret) că există diferenţe de 
rentabilitate între acţiunile societăţilor care sunt listate la bursă prin cele două metode: 
randamentele ajustate pentru primii trei ani după listare au fost de -33% în cazul IPO şi de 
–81,75% în cazul preluărilor inversate, ceea ce denotă că atractivitatea pentru asemenea 
metodă se situează strict la nivelul companiei iniţiatoare şi mai puţin la nivelul investitorilor. 

În urma derulării unei operaţiuni de preluare de control inversată, societatea publică 
modifică sau dezvoltă sectorul de activitate respectiv prin încorporarea societăţii private, 
acţionarii societăţii private deţin mai mult de 50% din titlurile cu drept de vot în circulaţie ale 
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societăţii publice, iar la nivelul managementului societăţii publice intervine o modificare 
considerabilă de strategie. 

Punctele forte ale unei asemenea metode vizează: 
- este mai puţin costisitoare şi se derulează într-un timp mai scurt decât o emisiune 

iniţială şi face apel public la economiile potenţialilor investitori; 
- prospectul  de preluare este de mai mică amploare comparativ cu prospectul de 

emisiune în cazul IPO-urilor; 
- permite fondatorilor societăţii private să deţină o parte importantă a acţiunilor 

societăţii publice, comparativ cu o fracţiune a acestor acţiuni, în cazul IPO. 
Pentru investitori pot fi identificate o serie de dezavantaje, astfel: 
- nu toţi investitorii cunosc faptul că societatea îşi va schimba obiectul de activitate; 
- societatea privată nu a făcut obiectul unei evaluări independente înainte de a fi 

înscrisă la bursă şi ca urmare investitorii nu deţin toate informaţiile private pentru a evalua o 
astfel de firmă; 

- acţionarii nu dispun de aceleaşi drepturi precum în cazul  celor care achiziţionează 
titluri în cadrul IPO; 

- deoarece fondatorii şi administratorii deţin ponderi importante din acţiunile în 
circulatie, pe o perioadă îndelungată de timp rezultă un volum insuficient al acţiunilor care să 
asigure un anumit volum al tranzacţiilor şi o lichiditate sporită. 

 
Subscrierea proprie (engl. self underwritting) 
Este o modalitate utilizată de către societăţile care doresc să devină publice şi în care 

subscriu ele însele la noile titluri emise. Considerată de unii analişti ca fiind o metodă 
speculativă, este în mod frecvent utilizată de firmele de mică dimensiune care nu îşi pot 
permite preţul unei IPO sau care nu sunt într-un anumit stadiu al dezvoltării astfel încât să fie 
oportună o lansare de IPO. De asemenea, la această metodă apelează firmele care îşi 
desfăşoară activitatea pe pieţe „ostile” IPO-urilor. În derularea unei subscrieri proprii, 
managerii determină valoarea companiei şi au capacitatea de a-i localiza pe potenţialii 
investitori, iar aceştia din urmă decid dacă preţul este acceptabil sau nu. 

Asupra acestui subiect există numeroase abordări teoretice al căror scop este de a 
identifica următoarele aspecte: cum evoluează (în primele trei luni de la derulare) preţul 
acţiunilor în urma unei subscrieri proprii, care este nivelul de subevaluare a preţului de ofertă, 
ce lichiditate înregistrează aceste acţiuni dupa listarea la bursă. 

O serie de autori (Asanjai Varshney şi Santharam Hegde) arată că nivelul subevaluării 
preţului de ofertă este mai redus în cazul subscrierii proprii decât în cazul IPO-urilor. Media 
acestei subevaluări este de 7,76%  la subscrierea proprie, comparativ cu 56,7% în cazul IPO 
(pe baza informaţiilor de la firme cotate pe Nasdaq şi NYSE). 

De asemenea, prin analiza operaţiunilor de subscriere proprie în perioada 1996-2000 
pe piaţa SUA, a rezultat că în perioada aferentă următoarelor 59 zile de tranzacţionare există o 
diferenţă de rentabilitate nesemnificativă între cea înregistrată de acţiunile oferite prin IPO şi 
oferta prin subscriere proprie. Comparativ cu IPO urile, care sunt intermediate de băncile de 
investiţii şi care datorită prestigiului lor atrag anumiţi investitori instituţionali, lansările de 
titluri prin subscriere proprie prezintă dezavantajul atragerii unor investitori neinformaţi şi de 
retail, atât pe piaţa primară de capital, cât şi pe cea secundară. Firmele care decid subscrierea 
proprie sunt în special cele din domeniul tehnologiei informaţiei, al diseminării şi 
tranzacţionării informaţiei şi care beneficiază de avantajul unor costuri informative reduse pe 
pieţele pe care operează.  

 
3. Analiza comparativă şi în dinamică a IPO 
 
În ultimii ani, privatizarea companiilor a generat numeroase IPO pe pieţele emergente 

care au reprezentat, la sfârşitul anului 2009, circa 70% din totalul IPO-urilor, comparativ cu 
20% cât reprezentau în anul 2000. Cea mai mare IPO la nivel internaţional s-a derulat în anul 
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2009, prin care Banca Santander SA of Spain (ESSAN) a fost listată la Bursa Sao Paolo şi 
NYSE, în cadrul unei oferte de 600 milioane de acţiuni. 

Comparativ cu ţările industrializate, pieţele emergente prezintă un grad sporit de 
atractivitate pentru derularea de IPO. Creşterile economice rapide înregistrate de ţări precum 
China, India şi Brazilia se pot regăsi şi în creşterea accentuată a numărului de IPO. MSCI 
Emerging Markets Index arată o creştere cu 75% a volumului IPO derulate de către companii 
din ţările emergente, valoarea acestora atingând cifra de 77 miliarde dolari SUA. La nivel 
european, derularea de IPO-uri a înregistrat o creştere continuă, trend-ul fiind menţinut şi în 
anul 2010. 

Marile IPO-uri derulate în prima jumătate a anului 2010 pot fi caracterizate prin 
următoarele date statistice: un număr total de 593 IPO (comparativ cu 2014 în anul 2007 şi 599 
în anul 2009) prin care s-au atras 99,6 miliarde dolari SUA. Piaţa a fost dominată de Asia care 
deţine 60% din numărul total de IPO-uri şi 62% din valoarea acestora. Europa Centrală şi de 
Sud-Est împreună cu Africa totalizează 22% din număr şi 21% din valoare. În America de Nord 
s-au derulat 16% din numărul de IPO-uri care au atras 13% din capitalurile mobilizate de aceste 
oferte, iar America de Sud şi Centrală reprezintă 2% din total număr şi 4% din valoare.  

 
4. Evidenţe empirice din literatura de specialitate privind IPO şi indicatorii  

de evaluare a acestora 
 
În cadrul unei IPO, emitentul poate apela la o firmă de subscriere pentru determinarea 

tipului de acţiune ce va face obiectul ofertei (acţiuni comune sau preferenţiale), stabilirea celui 
mai bun preţ de ofertă şi a momentului favorabil pentru realizarea sa. Orice IPO poate fi o 
investiţie riscantă, ca urmare a incertitudinii cu privire la valoarea viitoare a acţiunilor. Pentru 
investitorii individuali este important să prevadă cum vor reacţiona titlurile în prima zi de 
tranzacţionare pe piaţă şi în perioada imediat următoare încheierii ofertei. 

Un aspect important legat de stabilirea preţului de ofertă într-un IPO este fenomenul 
subevaluării preţului de ofertă (underpricing). Potrivit acestui fenomen, în medie, cursul de 
închidere din prima zi de tranzacţionare al unui emitent listat prin IPO sau preţul observat 
câteva zile după tranzacţionarea iniţială este mult mai ridicat decât preţul de ofertă al acţiunii. 

Preţul de subscriere al IPO-urilor a făcut obiectul studiilor realizate pe diferite pieţe de 
autorii: Ibbotson (1975), Ritter (1984), McGuiness (1992). Subevaluarea preţului de ofertă în 
cadrul IPO-urilor constituie o serioasă „anomalie” şi, de aceea, numeroşi economişti au 
dezvoltat diferite modele pentru a explica fenomenul de subevaluare a preţului IPO. Unele 
modele explică acest preţ ca fiind o consecinţă a preţurilor stabilite de către emitenţi sau 
agenţii lor de consiliere. În general, emitenţii de talie mică prezintă un nivel mai accentuat al 
gradului de subevaluare a preţului de ofertă comparativ cu cel întâlnit în cazul emitenţilor de 
mare dimensiune. 

Scopul subevaluării preţului de ofertă este de a genera un interes deosebit pentru acele 
acţiuni care în urma ofertei publice devin pentru prima oară deţinute public. Prin metoda 
”flipping” (termen ce desemnează practica prin care se cumpără active care se revând repede, 
cu profit) investitorii pot obţine câştiguri semnificative. În anii ’90, „IPO-mania” care s-a 
manifestat la societăţile din domeniul internetului a atras în prima zi de tranzacţionare o 
creştere a preţurilor de până la 1.000% peste preţul din ofertă. 

Logue (1973), Ibbotson (1975) şi alţii au ajuns la concluzia că, în medie, preţul de 
ofertă la care sunt oferite titlurile către investitori în cadrul unei IPO este substanţial mai mic 
decât preţul la care titlurile se tranzacţionează ulterior pe piaţă. Numeroase studii confirmă 
faptul că subevaluarea preţului în cadrul unei IPO este un fenomen întâlnit nu numai pe piaţa 
americană, ci şi pe alte pieţe financiare.  

Majoritatea autorilor măsoară subevaluarea preţului IPO utilizând „rentabilitatea 
primei zile de tranzacţionare” (engl. IPOFDR – IPO First Day Return) – ca diferenţă 
procentuală între preţul de închidere în prima zi de tranzacţionare şi preţul de ofertă.  
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Autorii Tim Loughran şi Jay Ritter au arătat că în anii ’80 rentabilitatea medie a primei 
zile de tranzacţionare a IPO era în jur de 7%.  Această valoare s-a dublat în perioada 1990-
1998 ajungând la circa 15%, după care a ajuns  la  65% în perioada de superavânt a 
domeniului internetului (anii 1999-2000) pentru a reveni  la valori mai scăzute, de 12%, în 
perioada 2001-2003. Pentru IPO-urile derulate pe piaţa americană în perioada 1960–2006, 
acest indicator s-a situat ca medie în jurul valorii de 17%.  

La nivel european, preocupări asupra acestui subiect se regăsesc la autorii Gajewski şi 
Greese (2006), care au calculat pe un eşantion 2.000 de IPO-uri  paneuropene, derulate între 
1995 şi 2004, o subevaluare iniţială medie a IPO-urilor de 22%.  

Un concept propus în cadrul studiilor este cel de „bani lăsaţi pe masă” (engl. money 
left on the table). Potrivit lui Jay Ritter, banii lăsaţi pe masă reprezintă diferenţa între preţul de 
închidere aferent primei zile de tranzacţionare şi preţul de ofertă din cadrul IPO, diferenţă 
multiplicată cu numărul de titluri vândute în prima zi. Acesta reprezintă profitul primei zile 
obţinut de către investitorii cărora le-au fost alocate titluri la preţul de ofertă şi reprezintă un 
transfer de avere între acţionarii deja existenţi în cadrul firmei emitente şi noii investitori. De 
exemplu, în SUA în 1993, compania de asigurări Allstate a oferit 68,5 milioane acţiuni la un 
preţ de 27 dolari SUA/acţiune. În prima zi de tranzacţionare, preţul acţiunilor a ajuns la 
29,375 dolari SUA/acţiune (o creştere cu 8,8%). Diferenţa de 2,375 dolari dolari SUA/acţiune, 
multiplicată cu numărul de acţiuni oferite, a însumat 163 milioane dolari SUA, reprezentând 
„money left on the table”. 

Referitor la momentul optim pentru derularea unei IPO, Pastor şi Veronesi (2005) au 
dezvoltat un model general de echilibru care arată că numărul IPO-urilor tinde să crească 
brusc atunci când ratele aşteptate de rentabilitate sunt la niveluri scăzute. Lowry (2003) arată 
că există o puternică legătură pozitivă între venitul mediu al primei zile de tranzacţionare a 
IPO şi numărul de IPO realizate. În acest sens, Baker şi Wurgler (2006) utilizează venitul 
mediu al primei zile de tranzacţionare ca măsură a gradului de satisfacţie a investitorilor şi 
demonstrează că veniturile aşteptate de investitori sunt corelate cu posibilitatea de a realiza 
evaluarea acestor titluri. 

În ceea ce priveşte posibilitatea de predicţie a veniturilor viitoare aferente titlurilor 
achiziţionate pe piaţa de capital, există o multitudine de opinii. În ultimile două decenii, ca 
urmare a studiilor întreprinse de Campbell şi Shiller (1988), Fama şi French (1989), s-a 
concluzionat că pentru multe variabile de piaţă ar exista posibilitatea de a fi prezis nivelul lor 
viitor. Însă, Goyal şi Welch (2006) au reinvestigat literatura de specialitate existentă şi au 
ajuns la concluzia că nu există o evidenţă demnă de încredere în a afirma posibilitatea de 
predicţie a veniturilor viitoare aferente acţiunilor. 

Pericolul supraevaluării preţului de ofertă (overpricing) este de asemenea important şi 
trebuie luat în considerare. Dacă acţiunile sunt oferite publicului la un preţ mai mare decât cel 
stabilit de piaţă, intermediarul va întâmpina dificultăţi în vânzarea titlurilor. Chiar dacă în 
cadrul ofertei respective sunt vândute toate titlurile, este posibil ca în prima zi de 
tranzacţionare, valoarea acţiunilor să scadă, astfel încât deţinătorii acestora vor înregistra 
pierderi considerabile. 

În literatura de specialitate consacrată IPO-urilor un spaţiu larg este alocat şi nivelului 
dividendelor acordate de companiile care au derulat IPO. Perioada post-IPO este considerată 
semnificativă deoarece statistic s-a demonstrat că în primele 12 luni după realizarea IPO 
companiile înregistrează pierderi (economii negative). Potrivit studiilor, nivelul acestora a 
evoluat de la 19% în anul 1980 la 37% în perioada 1995-1998, după care în perioada „bulei 
internetului” (anii 2000) ponderea a ajuns la 79%. De asemenea, cea mai importantă 
caracteristică a perioadei post-IPO este faptul că nu se distribuie dividende întrucât firmele au 
oportunităţi maxime de investiţii şi de creştere viitoare, însă în acelaşi timp la nivelul lor se 
manifestă şi o profitabilitate redusă. Autorii Bharat A. Jain şi Chander Shekhar arată că doar 
25% din firme mai distribuie dividende. În ceea ce priveşte decizia de acordare a dividendelor 
analizată în perioada 1990-1998 la nivelul unui eşantion de 1.628 IPO-uri s-a constatat o 
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evoluţie invers proporţională a acesteia cu numărul IPO-urilor, cu rentabilitatea şi riscul 
aferent emisiunii. Analiza pe etape arată că din cele 1.628 IPO-uri, 99 (reprezentând 6,08% 
din total eşantion) au iniţiat plăţi de dividende şi 1.529 nu (din acestea din urmă, 913 erau 
profitabile). Totodată, din emisiunile lansate în anii 90, doar 14% au distribuit dividende în 
primii 10 ani post-IPO şi similar, 5% din IPO-urile derulate în anii 95 au oferit dividende în 
primii cinci ani post-IPO.  

Seung Doo Choi, Iummo Lee, William Megg au investigat în ce măsură firmele care au 
iniţiat IPO-uri au fost rentabile. Autorii au analizat companiile privatizate prin metoda IPO din 
42 de ţări în decursul perioadei 1981-2003 şi au arătat performanţa IPO-urilor pe termen lung, 
precum şi înregistrarea de rentabilităţi anormale de +34,7% pentru 99 de privatizări din 
perioada 1980-1995 şi +88,2% pentru 102 privatizări. Pentru cuantificarea rentabilităţii 
anormale, autorii au comparat evoluţia indicelui bursier Financial Times cu evoluţia indicilor 
pieţelor bursiere locale, concluzia lor fiind că rentabilitatea anormală poate fi consistentă 
odată cu îmbunătăţirea eficienţei manageriale a firmelor privatizate. 

 
5. Analiza IPO derulate în România  
 

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Număr de IPO 1 1 1 3 3 2 3 2 
Număr oferte primare 8 5 5 4 7 2 3 1 
Total oferte publice (primare şi secundare) 19 19 12 10 15 5 6 2 
Sursa: CNVM. 

 
În perioada 2002-2006 numărul IPO a fost depăşit în mod constant de numărul 

ofertelor primare (excepţie fiind anul 2005 cu o situaţie oarecum echilibrată între cele două 
categorii). În această perioadă, pe piaţa de capital au fost puţini emitenţi noi, iar tendinţa care 
s-a manifestat la nivelul firmelor listate a fost de valorificare a statutului de societate deja 
cotată prin lansarea de oferte publice primare. 

În perioada 2007-2009 tendinţa a fost de scădere a numărului de oferte publice 
primare, acestea ajungând să fie egale ca număr cu IPO-urile derulate în 2007 şi 2008. La 
nivelul anului 2009, a existat o singură ofertă publică primară şi niciun IPO.  

Cauza acestei evoluţii se poate explica prin declanşarea în 2007 a crizei financiare şi 
economice globale ce a dus la sistarea IPO, deşi anterior pe piaţă fuseseră primite semnale de 
derulare a IPO viitoare din partea unor companii precum Best Computers/Diverta, Realitatea 
TV, Hotelurile Continental, Ultra Pro Computers, RCS&RDS, Elvila, Medlife, Cris-Tim şi 
alţii. De asemenea succesul înregistrat în cazul listării companiilor de stat Transgaz şi 
Transelectrica a constituit un semnal potrivit căruia listarea pe BVB poate fi  considerată o 
metodă eficientă de privatizare, dar şi de impulsionare a dezvoltării pieţei de capital din 
România. Criza financiară însă a avut ca efect şi inoportunitatea momentului acestor listări în 
condiţiile în care fluxurile financiare au părăsit piaţa de capital din România. 

Clasificarea IPO luând în considerare criteriul valorii ofertei le împarte în următoarele 
categorii: oferte de valoare mică (ex.: SSIF Broker Cluj, Vrancart Adjud etc.), oferte de 
valoare medie (ex.: Teraplast, Flamingo International, Alumil etc.), oferte de valoare mare 
(ex.: Transgaz, Transelectrica). 

Atractivitatea unei IPO se poate determina luând în considerare nivelul de subscriere 
înregistrat. Deosebit de atractive au fost considerate Transgaz, Alumil, Transelectrica, 
Flamingo şi SSIF Broker, care au înregistrat niveluri ridicate de suprasubscriere a ofertelor 
respective, ceea ce a dus la concluzia că piaţa de capital din România avea nevoie de emitenţi 
noi, cu performanţe economice şi financiare ridicate. 

La nivelul pieţei IPO-urilor în România trebuie remarcat faptul că metoda de 
intermediere utilizată a fost „metoda celei mai bune execuţii”, ceea ce ne arată că între 
emitenţi şi intermediari se manifestă un grad scăzut de încredere, intermediarii nu doresc 
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asumarea unui risc crescut în cazul în care operaţiunea nu se finalizează, iar emitenţii nu 
doresc transferul total al controlului ofertei publice către intermediari. 

Societăţile de intermediere a ofertelor publice au fost atât societăţi cu capital 
românesc, cât şi societăţi cu capital străin. În cazul celor două mari companii (Transgaz şi 
Transelectrica), intermediari au fost societăţi cu capital străin, ele reuşind ca pe baza 
experienţei anterioare în domeniul IPO să finalizeze cu succes operaţiunea. 

Pornind de la preţul de ofertă stabilit în cadrul prospectelor IPO, se pot determina 
indicatori de rentabilitate a IPO precum: rentabilitatea primei zile de tranzacţionare şi profitul 
aferent primei zile de tranzacţionare. 

 

Companie 
Preţ titlu în 
cadrul IPO 

(lei) 

Preţ titlu în 
prima zi de 

tranzacţionare 
(lei) 

Rentabilitatea 
primei zile de 
tranzacţionare 

(%) 

Volum titluri 
tranzacţionate 

în prima zi 

Profitul primei 
zile de 

tranzacţionare 
(lei) 

 
SSIF Broker Cluj (BRK) 1,55 4,3675 181,7 1.915.966 5.398.234 
Vrancart Adjud (VNC) 0,15 0,1730 15,3 9.837.888 226.271 
Flamingo International 
(FLA) 2,3 2,5080 9,04 49.111 10.215 

C.N.T.E.E. Transelectrica 
(TEL) 16,80 23,6959 41,04 934.594 6.444.866 

Alumil ROM Industry (ALU) 4,6 8,7174 89,5 3.576.238 14.724.802 
S.N.T.G.N. Transgaz 
(TGN) 191,92 271,8307 41,6 33.612 2.685.958 

S.C. CASA DE BUCOVINA 
S.A. (BCM) 0,2 0,1998 -0,1 4.900 - 0,98 

S.C. Contor Grup S.A.  
(CGC) 0,38 0,1375 -63,8 12.300 -2.982 

S.C. Teraplast S.A. (TRP) 1 0,8276 -17,24 62.100 -10.706 
 
Potrivit unui raport al World Economic Forum, piaţa românească ocupă locul al 50-lea 

din 57 de state, în privinţa ponderii medii a valorii IPO în valoarea totală a IPO-urilor la nivel 
global (date calculate pentru 2007-2009). România ocupă totodată locul al 51-lea în ceea ce 
priveşte valoarea IPO-urilor raportată la PIB, datele fiind calculate, din nou, ca medie pentru 
perioada 2007-2009. Piaţa locală urcă în clasament până pe locul al 38-lea, dacă se are în 
vedere media numărului de IPO-uri ca procent din numărul total de IPO-uri la nivel global în 
aceeaşi perioadă. 

 
6. Perspective ale IPO 
 
Ca şi caracterizare generală se poate aprecia că piaţa IPO-urilor se reinventează şi se 

revitalizează. Această piaţă a devenit mai disciplinată şi se discerne mai mult valoarea acestor 
operaţiuni în contextul crizei. 

Numărul redus de IPO-uri lansate în ultimii doi ani se datorează  unei atitudini de 
aşteptare de către marii emitenţi a unor oportunităţi ale pieţei pentru a atrage capitalurile la 
cele mai avantajoase preţuri şi în cele mai favorabile condiţii. 

O perspectivă optimistă privind relansarea pieţei de capital din România este 
considerată a fi listarea la BVB a Fondului Proprietatea, compus din 83 de companii, 29 listate 
la bursă, fiind estimate avantaje pentru investitori, brokeri, bursă, stat şi nu în ultimul rând 
atragerea fondurilor de investiţii străine cu finalitate şi în oferte publice iniţiale sau secundare 
de acţiuni. 
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 Rezumat. Lucrarea se concentrează asupra locului şi rolului ajutorului de stat în 
contextul crizei economico-financiare actuale, analizând ajutorul de stat în legătură cu 
transformările comerţului internaţional contemporan, evoluţia sa în cadrul economiei europene, 
relaţiile dintre ajutor de stat şi criză  în contextul revitalizării protecţionismului la nivelul statelor 
membre şi procesul de formare a unei noi paradigme în filosofia economică europeană care 
situează ajutorul de stat într-un cadru mai larg vizând gestionarea mecanismelor pieţei la 
interferenţa dintre tendinţele de liberalizare şi intervenţionismul statal în economie. 
 
 Cuvinte-cheie: ajutor de stat; criză; liberalizare; protecţionism;intervenţionism.  
 
 Coduri JEL: G28, H12, L51. 
 Coduri REL: 7H, 10E, 13C. 
 
 
 Introducere 

 
Din punct de vedere economic, principalul obiectiv al ajutorului de stat, ca parte 

componentă a politicii în domeniul concurenţei, se referă la menţinerea unei concurenţe 
nedistorsionate şi corectarea inerentelor situaţii de eşec al pieţei care pot să apară într-o 
economie, urmărind creşterea eficienţei în repartiţia bunăstării la nivelul actorilor pieţei sau 
creşterea competitivităţii economice la scară internaţională. În acest fel, ajutorul de stat poate 
fi considerat una dintre cele mai importante pârghii de intervenţie ale statului în economie, 
fiind un „indicator” relevant al gradului de autonomie al pieţei şi al interacţiunii dintre public 
şi privat în economie. 
   

Metodologie 
 
Lucrarea de faţă îşi propune să studieze locul şi rolul ajutorului de stat în contextul 

transformărilor economice generate de manifestarea crizei economico-financiare, studiind 
acest fenomen atât din perspectiva comerţului internaţional contemporan, cât şi din 
perspectiva economiei europene, marcate de contradicţii şi chiar interogaţii ca urmare a 
transformării paradigmei economice de la succesul neoliberalismului şi al politicii în 
domeniul concurenţei din a doua jumătate a secolului al XX-lea la utilizarea pe scară largă a 
pârghiilor intervenţioniste într-o lume marcată de incertitudini, dificultăţi şi provocări noi. În 
acest sens, obiectivul principal al lucrării constă în prezentarea ajutorului de stat ca o forţă 
dinamică a economiei contemporane care poate modela în mod semnificativ mecanismele 
economiei de piaţă şi care trebuie gestionat cu responsabilitate de factorii decizionali în 
vederea menţinerii unui echilibru în cadrul economiei de piaţă.  
 
 Ajutorul de stat în contextul comerţului internaţional contemporan 
 
 Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, dezvoltarea comerţului internaţional 
a depăşit în mod constant nivelul creşterii economice, ca urmare a reducerii permanente a 
barierelor tarifare şi nontarifare într-un cadru instituţionalizat definit de crearea GATT şi, 
ulterior, a OMC, completate, la rândul lor, de procese de integrare economice regionale care 
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s-au circumscris, în esenţă, unei dezvoltări globale a principiilor economice liberale. Efectele 
pozitive ale unei politici comerciale liberale asupra economiei au fost analizate atât la nivel 
teoretic, cât şi empiric (Sachs, Warner, 1995), generând prosperitate economică pe termen lung. 
Cu toate acestea, presiunile politice, sociale şi economice apărute în contextul unor crize sunt de 
natură să producă o orientare a guvernelor spre beneficii pe termen scurt, conducând la 
accentuarea pârghiilor reglementării în toate domeniile economiei, inclusiv în comerţ, urmărind 
susţinerea producţiei, a exportului, salvarea locurilor de muncă şi în general protejarea 
economiilor naţionale prin acordarea de subvenţii care însă maschează tendinţe protecţioniste şi 
eludează cadrul juridic internaţional ce reglementează comerţul internaţional. 

În pofida criticilor cu privire la implementarea de politici protecţioniste în contextul 
actualei crize, atât state dezvoltate, cât şi în curs de dezvoltare au recurs la aceste măsuri ca o 
reacţie la contracţia fluxurilor comerciale internaţionale. Dacă în trecut comerţul internaţional 
a constituit un veritabil instrument al integrării, slăbirea fluxurilor comerciale a contribuit la 
propagarea efectelor crizei la nivel internaţional şi a redeschis calea tendinţelor protecţioniste, 
care pe termen scurt se pot dovedi de o anumită utilitate în protejarea anumitor industrii 
autohtone, însă cu siguranţă că pe termen lung efectele sunt opuse şi afectează în egală măsură 
desfăşurarea comerţului internaţional şi funcţionarea principiilor concurenţiale ale 
economiilor naţionale, ca urmare a faptului că impun costuri suplimentare, împiedică o 
alocare eficientă a resurselor, reduc bunăstarea şi conduc, în timp, la deteriorarea 
competitivităţii internaţionale şi la încetinirea procesului de revenire a economiei mondiale.  

 
 

Subvenţii de 
export

3%

Interdicţii de 
import

3%

Măsuri de 
migraţiune

4%
Bariere non-

tarifare
4%

Taxe de export 
sau restricţii

5% Achiziţii publice
5%

Măsuri tarifare
13%

Măsuri de 
remediere a 
comerţului

19%

Măsure de 
salvare/ajutor de 

stat
30%

Altele
11%

Cerinţe cu 
conţinut local

3%

 
Sursa:  prelucrare proprie după al 6-lea Raport al Global Trade Alert (GTA). 

Figura 1. Principalele măsuri protecţioniste implementate în contextul crizei economico-financiare 
(noiembrie 2008 – iunie 2010) 

 
În acest context, cel de-al 6-lea Raport al Global Trade Alert menţionează o accentuare 

a tendinţelor protecţioniste la nivel mondial începând cu noiembrie 2008 în comparaţie cu 
perioada precedentă, principalele „ţinte” ale acestor măsuri fiind, în ordine descrescătoare, 
China, UE27, SUA, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Belgia, Japonia şi Olanda. Cele 
mai multe măsuri protecţioniste au fost măsurile de salvare şi ajutoarele de stat (183 din cele 
554 măsuri cu caracter protecţionist din această perioadă, reprezentând 30%), urmate de 
măsurile comerciale cu caracter „defensiv”, cum sunt măsurile antidumping, măsurile 
compensatorii, garanţiile (112 măsuri, reprezentând 19%), urmate de alte tipuri de măsuri, 
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precum barierele tarifare sau nontarifare, achiziţii publice, subvenţii de export, interdicţii de 
import, măsuri cu conţinut local etc. 
 Cu toate acestea, studiile empirice (Bussiere et al., 2010) au demonstrat faptul că, până 
în prezent, măsurile protecţioniste au avut un caracter moderat, însă, în schimb, se poate 
constata o creştere a presiunilor publice privind necesitatea protecţiei economiilor naţionale, 
conducând spre posibilitatea apariţiei unei „crize” în sensul tehnic al conceptului (Boin et al., 
2009), ca urmare a transformărilor complexe petrecute la nivelul politicilor publice, dar şi a 
dezbaterilor cu privire la crearea unor noi „modele” de interacţiune în cadrul economiei care 
să restabilească un echilibru între costurile şi beneficiile atât pe termen scurt, cât şi pe termen 
mediu şi lung. 
  

Cadru istoric al politicii europene în domeniul ajutorului de stat 
 
 În a doua jumătate a secolului al XX-lea, natura şi utilizarea ajutorului de stat au 
suferit transformări importante: ajutorul de stat a devenit un important instrument de politică 
industrială în anii 1960, iniţial ca un răspuns la liberalizarea comerţului (Trebilcock et al., 
1990); în anii 1970, ajutorul de stat a fost îndreptat în mod frecvent spre sectoare specifice 
aflate în declin cum ar fi oţelul şi construcţiile navale şi spre crearea de „campioni naţionali” 
în sectoare strategice, cum ar fi industria aerospaţială; cu toate acestea, această înţelegere 
timpurie de utilizare a ajutoarelor de stat în favoarea obiectivelor specifice ale politicii 
naţionale s-a schimbat de la mijlocul anilor 1980, ca urmare a apariţiei unor noi politici şi 
atitudini faţă de politică industrială, dar şi ca o reacţie a succesului revoluţiei „neoliberale” şi a 
adoptării programului Pieţei Unice Interne din 1992.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: DG Concurenţă. 

Figura 2. Evoluţia ajutoarelor de stat în UE ca procent din PIB (1992-2008) 
 
În timp ce în SUA trecerea a fost spre politici care vizează formarea de noi capitaluri şi 

stimularea cererii (Eisinger, 1988, Gray, Lowery, 1990), în UE regulile ambigue ale Tratatului 
şi preferinţele eterogene ale statelor membre au permis Comisiei Europene să acţioneze ca un 
„antreprenor supranaţional”, impunând interzicerea ajutorului de stat distorsionant şi creând în 
mod parţial „integrare pozitivă” (Blauberger, 2008), prin dezvoltarea unui model de ceea ce 
consideră a fi o „bună” politică în domeniul ajutorului de stat. Acest lucru a fost subliniat de 
către Consiliul European de la Lisabona din martie 2000, care invită statele membre atât să 
reducă nivelul general al ajutoarelor de stat, cât şi să deplaseze accentul de la sprijinirea 
firmelor sau sectoarelor individuale către obiective orizontale de interes comun („ajutoare de 
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stat mai puţine şi mai bine direcţionate”). Acest tip de ajutor este considerat mai acceptabil de 
către Comisie, deoarece nu produce distorsionări ale concurenţei pe piaţa comună şi este mai 
potrivit pentru a face economiile europene mai viabile la nivel internaţional (Comisia 
Europeană, 2002). Această abordare a permis o reducere treptată a nivelului global al 
ajutoarelor de stat de la 2% din PIB în anii 1980 la o valoare situată sub 1% din PIB în anii 
1990 şi la aproximativ 0,5%-0,6% din PIB în anii 2003-2007, însă după această perioadă 
nivelul global al ajutoarelor de stat a depăşit din nou 2% din PIB ca urmare a măsurilor 
adoptate în contextul crizei economico-financiare. 
  
 Ajutorul de stat şi criza economiei europene 
 
 Agravarea crizei la nivelul economiei europene a determinat necesitatea intervenţiei în 
sectorul financiar şi în economia reală, conducând în acelaşi timp la o reconsiderare a rolului 
şi utilizării ajutorului de stat în cadrul politicii europene în domeniul concurenţei. În absenţa 
unui cadru legal şi instituţional corespunzător pentru gestionarea eficientă a crizei, Uniunea 
Europeană a utilizat ajutorul de stat ca un instrument de salvare, coordonare şi restructurare 
economică prin intermediul unei abordări formale definită de „Comunicările” Comisiei 
Europene (Comunicarea privind băncile din 13 octombrie 2008; Comunicarea privind 
recapitalizarea din 8 decembrie 2008; Comunicarea privind activele depreciate din 25 
februarie 2009 şi Comunicarea privind restructurarea din 23 iulie 2009).  

Noul cadru legal a fost adoptat în temeiul articolului 87 (3) (b) din Tratat, care a 
permis Comisiei Europene să declare compatibile cu piaţa comună ajutoarele care vizează a 
„remedia perturbări grave ale economiei unui stat membru”. În lumina gravităţii actualei crize 
financiare şi a impactului său asupra economiei generale a statelor membre, Comisia 
Europeană a considerat că anumite categorii de ajutoare de stat sunt justificate, pentru o 
perioadă limitată, pentru a depăşi aceste dificultăţi şi că aceste ajutoare pot fi declarate 
compatibile cu piaţa comună în temeiul acestui articol. Această prevedere permite stabilirea 
unui cadru flexibil pentru interpretarea ajutorului de stat ca parte a unui program structural şi 
de reglementare mai complex ce urmăreşte găsirea unor soluţii eficiente cu privire la raportul 
dintre menţinerea concurenţei nedistorsionate, pe de o parte, şi stabilitatea financiară şi 
economică a economiei europene, pe de altă parte. Acest cadru mai „relaxat” a permis 
stabilizarea sistemului bancar, însă acest lucru s-a realizat eludând principiile concurenţiale 
ale economiei europene (Gebski, 2009). 

În perioada cuprinsă între octombrie 2008 şi 31 martie 2010, Comisia Europeană a luat 
161 de decizii privind sectorul financiar, pe baza articolului 107 (3) (b) din Tratatul de 
funcţionare al Uniunii Europene. Dintre acestea, 78 de decizii au fost luate în legătură cu 
aproximativ 40 de instituţii financiare şi 83 de decizii în legătură cu aproape 40 de scheme, 
volumul maxim al măsurilor aprobate de Comisia Europeană, inclusiv scheme şi intervenţii 
ad-hoc, instituite de statele membre ca urmare a crizei financiare ridicându-se la suma de 
4131,1 miliarde EUR (Comisia Europeană, 2010). 

Tabelul 1 
Măsurile aprobate de către Comisia Europeană în contextul crizei economico-financiare 

 

 Suma % din PIB-ul UE-27 
Scheme aprobate de Comisie 3.181 de miliarde EUR 25  
          din care scheme de garanţii 2.747 de miliarde EUR 22  
          din care măsuri de recapitalizare 338,2 miliarde EUR 2,7  
          din care intervenţii de salvare a activelor 54 de miliarde EUR 0,4  
          din care măsuri în materie de lichidităţi, 
          altele decât schemele de garanţii 

41,9 miliarde EUR 0,3  

Intervenţii ad-hoc în favoarea instituţiilor financiare individuale 950,1 miliarde EUR 7,6  
 

Sursa: Comisia Europeană. 
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Ajutorul de stat şi tendinţele protecţioniste în contextul crizei economiei europene 
 

Agravarea crizei economico-financiare a favorizat dezvoltarea tendinţelor 
protecţioniste la nivelul statelor membre, având în vedere faptul că acestea pot face presiuni 
pentru a salva firme aflate în dificultate sau să le sprijine pentru a le conferi un avantaj pe 
pieţele de export, creând astfel o relaţie asimetrică faţă de partenerii lor comerciali care nu au 
beneficiat de acelaşi tratament. În acest sens, este deosebit de relevantă reacţia guvernului 
Marii Britanii de a autoriza fuzionarea băncii Lloyds cu Hbos pentru a încerca surmontarea 
dificultăţilor de pe pieţele financiare, în dauna considerentelor legate de concurenţa loială. De 
asemenea, există tendinţa ca guvernele statelor membre să relaxeze condiţiile de acordare a 
măsurilor de ajutor de stat la nivel naţional, fiind sugestivă, spre exemplu, intenţia 
preşedintelui Sarkozy de a subvenţiona industria auto franceză printr-un plan de susţinere de 
7,8 miliarde EUR. 

Efecte negative ale unor măsuri protecţioniste s-au putut observa şi în Irlanda, când 
limitarea garanţiilor de stat de către guvern la cele şase bănci naţionale a condus la creşterea 
riscului unor scurgeri importante de capital în rândul instituţiilor financiare neeligibile. 
Intervenţia Comisiei Europene în vederea protejării mediului concurenţial loial a fost promptă, 
determinând guvernul irlandez să confirme că schema de garanţie ar fi disponibilă tuturor 
băncilor cu filiale sau sucursale în Irlanda, cu o prezenţă semnificativă în economia internă.  

Confruntându-se cu aceste măsuri protecţioniste, Comisia Europeană reprezintă un 
susţinător al fluxurilor comerciale libere la nivel european şi global, manifestând consecvenţă 
cu privire la spiritul liber-schimbist al politicii în domeniul concurenţei conform tradiţiei 
iniţiate prin Tratatul de la Roma. În pofida atitudinii pro-active a Comisiei Europene, 
manifestărilor protecţioniste li s-au adăugat problemele economice ale Greciei, care au 
determinat accentuarea crizei statelor membre din zona euro, punând sub semnul întrebării 
încrederea în moneda euro şi chiar viitorul existenţei Uniunii Europene, având în vedere faptul 
că acordarea de asistenţă financiară tuturor statelor care se confruntă şi se vor confrunta cu 
deficite bugetare severe ar putea pune o presiune prea mare pe Comisie şi Banca Centrală 
Europeană.  
 
 Spre o nouă paradigmă în filosofia economică europeană ? 
 

Este cert faptul că fenomenul crizei a condus la o redefinire a rolului şi importanţei 
ajutorului de stat, ca parte componentă a politicii în domeniul concurenţei, însă impactul 
transformărilor este greu de anticipat şi va depinde, în mare măsură, de voinţa politică a 
Comisiei Europene, dar şi de reacţiile viitoare ale Curţii Europene de Justiţie. Totuşi, se poate 
constata o atenuare a principiilor neoliberale care au dus la impunerea concurenţei ca unul 
dintre principiile economice fundamentale ale integrării europene, având în vedere faptul că 
aceste mutaţii sunt confirmate şi în domeniul acquis-ului comunitar. Astfel, Tratatul de la 
Lisabona nu mai face referire la „concurenţa liberă şi nedistorsionată” ca obiectiv fundamental 
al Uniunii Europene, cu toate că se menţionează existenţa unor „reguli ale concurenţei 
necesare pentru funcţionarea pieţei interne.” Referinţa la o concurenţă nedistorsionată a fost 
mutată în cadrul Protocolului referitor la piaţa internă şi concurenţă, anexat tratatului, ca 
urmare a succesului preşedintelui Franţei, Nicolas Sarkozy în cadrul negocierilor Tratatului, 
ceea ce a provocat intense polemici cu privire la consecinţele acestei „mutări”, care sunt, după 
părerea noastră, mai profunde şi pot avea efecte pe termen mediu şi lung. Din punct de vedere 
legal, modificările sunt mai mult de natură procedurală, însă, în termeni politici, succesul 
francez constituie o reacţie la tendinţele recente înregistrate la nivel supranaţional de a 
subordona serviciile publice din statele membre mecanismelor de funcţionare a concurenţei şi 
pieţei interne. În faţa acestor presiuni de extindere a principiilor neoliberaliste şi în sfera de 
intervenţie a domeniului public, răspunsul lui Sarkozy situează Franţa în poziţia protecţionistă 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 590 

de menţinere a intervenţiei guvernului în sfera întreprinderilor publice şi de limitare a 
concurenţei libere şi nedistorsionate în cadrul pieţei interne (Gerard, 2010). 

În acest context, deşi ajutorul de stat nu reprezintă o măsură cu caracter universal la 
provocările lansate de actuala criză, poate constitui o parte a unor soluţii mai largi, de 
redimensionare a sferelor de intervenţie a sectorului public în economie. Economiile moderne, 
caracterizate de libertate economică, concurenţă şi spirit antreprenorial au demonstrat cu 
această ocazie că existenţa unor politici publice intervenţioniste reprezintă o necesitate, pentru 
a limita externalităţile negative suportate de către societăţi în contextul turbulenţelor de pe 
pieţele financiare şi a propagării efectelor acestora asupra economiilor reale, însă acest 
intervenţionism trebuie gestionat cu prudenţă şi responsabilitate ca urmare a evidentelor limite 
şi dificultăţi pe care le presupune asumarea de către stat a reglementării mecanismelor pieţei 
(Bojańczyk, 2010). În acest sens, ideile keynesiste de intervenţie guvernamentală trebuie să se 
interconecteze în mod organic cu principiile de bază ale neoliberalismului pentru a asigura 
coerenţă şi sustenabilitate economică şi socială pe termen lung. 
 
 Concluzii 
 
 Sintetizând, se poate constata că reconsiderările teoretice şi de politică economică ce 
au însoţit transformările crizei economic-financiare au situat ajutorul de stat, ca parte 
componentă a politicii în domeniul concurenţei, la interferenţa dintre tendinţele de liberalizare 
şi dereglementare, pe de o parte, şi manifestările intervenţioniste de natură keynesistă, 
ajungând până la forme de protecţionism, pe de altă parte. 
 Succesul neoliberalismului, ca filosofie a construcţiei economice europene, a impus 
politica privind concurenţa drept „piatră de temelie a politicii microeconomice europene” 
(Wilks, 2009), conducând, în timp, la accentuarea principiilor concurenţiale ale economiei de 
piaţă atât din motive de eficienţă economică, vizând corectarea unor inerente eşecuri de piaţă, 
cât şi ca urmare a necesităţii creşterii competitivităţii economiei europene la nivel 
internaţional.  Acest progres al liberalizării şi dereglementării în domeniul economic a fost 
marcat de o „sciziune” ca urmare a apariţiei crizei economico-financiare, care a produs mutaţii 
şi chiar interogări cu privire la modalităţile de utilizare a ajutorului de stat, astfel că principiile 
concurenţei nedistorsionate au fost subordonate, cel puţin temporar, salvării şi restructurării 
economiilor statelor membre.  
 În acest context, intervenţia Comisiei Europene, deşi a fost o necesitate, nu a rezolvat 
decât pe termen scurt dificultăţile actuale ale crizei, având în vedere faptul că o soluţionare 
eficientă a problemelor legate de funcţionarea mecanismelor pieţei se poate dovedi o 
provocare reală vizând redimensionarea intervenţionismului statal în economie. Astfel, criza 
economico-financiară a reprezentat o provocare atât din perspectiva redefinirii unui cadru 
legal şi instituţional de funcţionare a principiilor concurenţei şi ajutorului de stat, într-o etapă 
timpurie, cât şi ca urmare a necesităţii găsirii unor soluţii mai largi de asigurare a unui 
echilibru la nivelul politicilor economice la interferenţa dintre tendinţele concurenţiale 
neoliberale privind funcţionarea economiei de piaţă şi necesitatea reglementării publice în 
vederea obţinerii de beneficii economice şi sociale pe termen lung. 
 
 Mulţumiri 
 
 Cercetarea a fost posibilă prin intermediul proiectului „Investeşte în oameni !”, Fondul 
Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013, Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. Programe 
doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării. Contract nr: POSDRU/88/1.5/S/60185: 
„Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere”. 
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Rezumat. Criza economică contemporană a determinat mutaţii asupra scenei politice 
mondiale, asupra modului de percepere a riscului politic şi, implicit, asupra evaluării sale ca 
subcomponentă specifică a riscului de ţară. Relativul calm asociat scenei politice în perioada 
anterioară crizei economice nu s-a dovedit a fi decât iluzoriu în contextul acutizării unor 
realităţi profund distorsionante cu implicaţii severe asupra societăţii contemporane. Într-o 
lume în care cei puternici s-au dovedit firavi, iar cei slabi mai robuşti decât aparenţele unor 
realităţi empirice, devine impetuos necesară problematica regândirii modului de percepere a 
riscului politic prin adaptarea şi corelarea sa  permanentă la contextul economic rezultat.           
 

Cuvinte-cheie: criza economică; risc politic; criză politică. 
 
Cod JEL: F5. 
Cod REL: 10I. 
 
 
Criza economică – factor de acutizare a riscului politic 

 
A analiza dacă un stat se află sau nu în pragul unor evenimente politice care pot 

influenţa de o manieră mai mult sau mai puţin concretă activitatea investitorilor este un 
deziderat constant, ce a survenit într-un context natural odată cu adâncirea procesului de 
creştere a interdependenţelor la nivel mondial. Prognoza unor evenimente politice, dar şi 
impactul lor asupra a tot ceea ce însemnă activitatea lucrativă pe teritoriul asupra căruia se 
manifestă este însă un nod gordian, care se dovedeşte a fi şi mai greu de desfăcut în contextul 
crizei economice contemporane.   

Interdependenţa politicului cu economicul şi mai ales echilibrul fragil dintre cele două 
elemente sunt principalele atribute ale perioadei curente, una care este asociată statelor care 
sunt aproape a eşua din punct de vedere politic mai ales din pricina evenimentelor economice. 
Premisa fundamentală a problemelor în plan politic, în contextul crizei economice, este că 
guvernele se văd nevoite a lua măsuri nepopulare pentru a consolida puterea şi a permite buna 
funcţionare a statului.  

Datorită mecanismului mai greu manevrabil decât al altor agenţi economici, fie ei 
consumatori sau companii, statul prezintă caracteristica de a se adapta mai greu la un context 
economic instabil. Greutatea cu care un stat reacţionează îşi datorează originea faptului că 
ţările deţin strategii şi planuri extinse pe diferite orizonturi temporale, care se pot dovedi greu 
modificabile în contextul în care orice alterare însemna o regândire a cadrului general de 
desfăşurare a activităţii pentru toţi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea sub 
jurisdicţia sa. Altfel spus, un stat nu îşi permite sau nu ar trebui să îşi poată permite a altera un 
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element în propria sa structură cu scopul adaptării la contextul crizei, fără o analiză 
consistentă a implicaţiilor survenite ex post.   

Capacitatea slabă de adaptare a structurilor unei ţări la noile contexte economice 
globale şi locale este percepută de cele mai multe ori de o manieră negativă de către opinia 
publică şi este asociată direct factorilor decizionali, care acţionează cel mai frecvent asupra 
cadrului legislativ. În contextul crizei economice contemporane un număr mare de decizii 
privind modificarea  legislaţiei au impus măsuri nepopulare menite a redresa finanţele publice 
a numeroase state. Centrarea atenţiei conducerii statelor pe această „a doua etapa a crizei, care 
debutează atunci când guvernele încep să se teama de deficitele bugetare mari”(Roubini, 
2010), atrage după sine o serie de probleme asociate direct nemulţumirilor pe care acestea le 
generează şi care ulterior pot da naştere unor conflicte interne de natură sindicală, politică sau 
chiar socială, corupţiei sau altor asemenea manifestări cuantificate în risc politic. Într-o stare 
avansată de degradare a situaţiei interne a unui stat, se poate ajunge până la o contagiune a 
regiunii geografice situate în imediata sa apropiere prin influenţe asupra macroriscurilor sau 
riscurilor globale, manifestate cel mai adesea prin războaie sau terorism.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Principalele pârghii de influenţă ale crizei economice asupra riscului politic 
 

 Criza economică contemporană demonstrează că principala pârghie prin care  
guvernele acţionează în scopul diminuării efectelor nefaste ale condiţiilor perioadei curente 
este legislaţia. Aceste acţiuni de coerciţie a modului prin care autorităţile intervin sau 
reglementează activitatea de pe propriile teritorii este consistentă cu teoria conform căreia 
problemele aflate la originea crizei se datorează tocmai faptului că a priori declanşării sale nu 
a existat o legislaţie corespunzătoare în domeniile afectate, fie acesta a lipsit cu desăvârşire. 
 Cert este faptul că deşi în istoricul general al unui stat modificările legislative sunt un 
fenomen normal, care permite în primul rând optimizarea activităţii pe teritoriul său, în 
perioada crizei economice aceste modificări ale legislaţiei s-au înteţit şi mai ales au afectat 
acele arii în care se putea discuta în context temporal despre o constanţă. 
 

Determinanţii riscului politic în contextul crizei economice 
 
Riscul politic asociat unui stat este cel mai adesea afectat de contextul evenimentelor 

contemporane prin modificările legislative practicate de către autorităţile de stat. Propriu-zis 
aceste modificări determină efecte directe, materializate asupra riscului politic în sens pozitiv 
sau negativ prin intermediul birocraţiei statului sau a timpului de viaţă a legii, înţeles ca durata 
sa de aplicare survenită după modificarea sa.  

Birocraţia reprezintă unul dintre principalele impedimente care are potenţialul de a 
bloca acţiunile lucrative pe teritoriul unui stat. În cel mai frecvent întâlnit caz birocraţia este 
direct asociată legislaţiei unei ţări, însă aceasta poate exista şi în rândul unor organizaţii 
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publice sau private. Problema birocraţiei în contextul crize economice contemporane este 
afectată în cea mai  mare măsură de acele elemente care vizează controlul mai strict al statului 
asupra ceea ce se petrece pe propriul teritoriu. Această nevoie se datorează tocmai etapei 
curente a evoluţiei crizei, în care statele se văd puse în faţa nevoii de a susţine din punct de 
vedere financiar fie pe fondul unor datorii mari, în cazul statelor dezvoltate, fie în lipsa 
resurselor în cazul marii majorităţi a statelor în curs de dezvoltare.  

Birocraţia la nivelul statelor dezvoltate s-a manifestat în contextul crizei economice 
contemporane prin întărirea acelor elemente prin care statul controlează mediul de afaceri. Un 
prim pas pe care statele l-au făcut pentru optimizarea propriilor structuri a fost de a pune 
presiune pe economia subterană, mai ales prin pârghii de control legislativ. De asemenea 
disciplina fiscală în cadrul acestor state a fost întărită pe acelaşi considerent. În acest context 
un număr mare de ţări au ales o degradare a nivelului propriei birocraţii în scopul asigurării 
unui flux de control care să poată asigura sustenabilitatea costurilor statului în cauză pe 
termen lung. În cadrul UE, Italia este exemplul care susţine cel mai bine ideea de acţiuni ale 
unui stat dezvoltat asupra birocraţiei. Prin declararea amnistiei fiscale între anii 2009 şi 2010 
autorităţile au reuşit repatrierea şi scoaterea la suprafaţă a circa 95 miliarde euro, în ciuda 
afirmaţiilor FMI conform cărora „amnistia fiscală este(era) un semn de disperare” (Belka, 
2010). Procesul în sine poate fi considerat un succes pe planul realizării obiectivelor fiscale, 
însă impactul asupra birocraţiei a fost unul semnificativ în primul rând prin efortul pe care 
acest proces de integrare a fondurilor l-a avut asupra aparatului administrativ şi mai ales a 
efectelor pe care le va avea asupra modificărilor legislaţiei ulterioare, modificări prin care se 
va urmări prevenirea folosirea unor căi similare de evaziune în viitor.    

Reacţia statelor în curs de dezvoltare asupra nivelului birocratic propriu a fost mult 
mai amplă decât în cazul primei categorii, în sensul manifestării unei deteriorări mai profunde 
a indicatorilor privind acest aspect. Deşi direcţiile de acţiune erau în mod vădit orientate spre a 
reduce economia neagră, lipsa resurselor sau autorităţii proprii statului, datorată în primul rând 
penuriei financiare, s-a manifestat de o manieră mai profundă, împiedicând atingerea unor 
rezultate satisfăcătoare în acest sens. Statele în curs de dezvoltare au apelat la întărirea 
disciplinei prin birocraţia şi aşa excesivă, dar şi prin alegerea de a reglementa mai dur anumite 
sectoare legislative. Tot în cadrul UE, România a decis întărirea disciplinei în ceea ce priveşte 
impozitul datorat statului pentru tranzacţii bursiere, prin creşterea frecvenţei cu care unui 
investitor i se impune a deconta profitul sau pierderea asupra acestor tranzacţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Numărul mediu de zile necesar pentru deschiderea unei start up  
cu capital străin şi cele mai neperformante state în domeniu  

 
Birocraţia, în general, şi birocraţia excesivă în special reprezintă  factori profund 

descurajatori pentru mediul de afaceri. Cu toate acestea, deşi de-a lungul perioadei de 
desfăşurare a crizei economice contemporane marea majoritate a  statelor au luat măsuri care 
implicau o creştere a nivelului birocratic, foarte puţine dintre aceste măsuri au fost observate 
sau sancţionate prin notare. Explicaţia asupra acestui fenomen aparent paradoxal rezidă în 
creşterea uniformă a nivelului birocraţiei la nivel mondial, fapt ce poate fi interpretat şi ca o 
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modalitate prin care grilele care evaluează acest fenomen devin mai permisive decât erau 
destinate a fi iniţial. 

Dacă despre modificarea legislaţiei s-a vorbit ca despre un fenomen survenit în context 
natural pe fundalul nevoii de a adapta şi corecta anumite imperfecţiuni ale sistemului deja 
conceput, modificarea prea frecventă a legislaţiei este un element nociv. Pe de-o parte,  
instabilitatea legislativă are capacitatea de a leza interesele agenţilor economici în special din 
perspectiva procesului de planificare pe termen mediu şi lung, datorită modificării cadrului 
general în care se desfăşoară activitatea lucrativă. Pe de altă parte, modificarea prea frecventă 
a cadrului legal s-ar putea traduce prin incapacitatea sau chiar rea-voinţa  autorităţilor statului 
în cauză de a găsi o soluţie în ceea ce priveşte soluţionarea problemei respective.  

Necesitatea de adaptare a statelor la contextul crizei economice a impus anumite 
norme legale, care au venit să înlocuiască vechile prevederi după o durată relativ îndelungată 
şi constantă de viaţă a acestora. Răspunsul statelor, deşi oarecum previzibil în contextul în 
care resursele financiare le sunt limitate, nu s-a produs nici oarecum lipsit de un impact la 
nivelul agenţilor economici. Dacă anterior crizei economice contemporane exista un echilibru 
în ceea ce priveşte ordinea legislativă, ca urmare a adaptărilor legislaţiei la noile nevoi ale 
statului, devine puţin probabilă găsirea unui punct care să permită atingerea noului echilibru în 
care atât statul, cât şi ceilalţi agenţi economici să îşi poată desfăşura activitatea în parametrii 
normali. Astfel se face că principala arie a legislaţiei care a fost cel mai adesea modificată şi a 
avut repercusiuni directe asupra jucătorilor din cadrul economiei unui stat s-a dovedit a fi 
fiscalitatea.  

În acest context dificil, în cadrul UE, circa 10 state au operat modificări, materializate 
în creşteri ale  TVA în perioada cuprinsă între anul 2008 şi 2010 în scopul reglării finanţelor 
proprii şi al diminuării deficitului bugetar. Pe plan mondial însă, predispoziţia spre 
modificarea frecventă a legislaţiei fiscale au avut-o în primul rând statele cu un deficit bugetar 
accentuat şi cu o datorie externă mare, în vreme ce pentru statele cu excedent bugetar lucrurile 
s-au dovedit a fi mai stabile.      

Instabilitatea politică reprezintă alt aspect al riscului politic în contextul actual, acesta 
fiind un factor determinat de manifestare a unei serii de nemulţumiri în rândul clasei politice. 
Instabilitatea politică se reflectă cel mai adesea prin tensionarea relaţiilor între forţele aflate la 
conducerea unui stat, conducând în funcţie de gravitate la fenomene ce variază între căderea 
guvernelor până la conflicte interne. Un lucru aparent paradoxal în ceea ce priveşte criza 
economică contemporană este faptul că în ciuda problemelor economice vădit sesizabile, 
numărul guvernelor căzute pe fondul tensionării relaţiilor în interiorul arcului guvernamental a 
fost extrem de mic.  

Între anii 2007 şi 2010, în rândul statelor dezvoltate doar Japonia a decis înlocuirea 
unui premier înainte expirării mandatului său, în vreme ce pentru statele în curs de dezvoltare 
câteva nume de ţări în care clasa politică a urmărit înlăturarea unui premier în funcţie 
pretextând raţiuni economice au fost Koreea de Sud, Peru sau România. În general,  de-a 
lungul perioadei crizei economice transferurile de putere s-au realizat pe calea alegerilor 
programate în calendarul electoral al statelor. Acest calm aparent  pe scena politică a statelor 
poate avea o dublă explicaţie. Pe de-o parte, se poate discuta despre un interes comun al 
tuturor grupărilor politice de a contribui la soluţionarea favorabilă a provocărilor prin care 
statele trec datorită crizei economice, iar, pe de cealaltă parte, se poate pune problema costului 
pe care partidul de guvernământ îl are de plătit în eventualitatea unor alegeri, în contextul în 
care gestionarea problemelor statului este deficitară.     

Instabilitatea socială manifestată prin intermediul grevelor, protestelor sau altor 
mişcări sociale este un atribut care preponderent se regăsea în mod special în statele cu o 
puternică orientare de stânga. În aceste state organizaţiile nonguvernamentale, dar şi 
sindicatele ocupă un loc important în viaţa publică, asigurând medierea constantă dintre 
populaţie şi autoritatea de stat. În contextul crizei economice contemporane se constată o 
tendinţă mult mai accentuată şi a celorlalte state de a urma această cale a mişcărilor sociale în 
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ciuda existenţei unor convingeri politice contrare. Predilecţia şi contagiunea  mişcărilor 
sociale este alimentată direct de către criză. Înrăutăţirea condiţiilor generale trai, dar şi 
alterarea contextului în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea reprezintă principalii 
acceleratori ai unui  proces, care conduc la fenomene precum manifestări de protest mai mult 
sau mai puţin paşnice, acte de xenofobie, rasism etc. 

În cadrul UE, cele mai active state din punctul de vedere al riscurilor de mişcări 
sindicale de-a lungul istoriei s-au dovedit a fi Danemarca şi Franţa, care în medie pierd peste 
100 zile de muncă anual la 1.000 de angajaţi  în urma unor astfel de manifestări. Amplificarea 
crizei economice contemporane în spaţiul comunitar a însemnat însă şi o manifestare mult mai 
pronunţată ale unor asemenea fenomene în alte state, care prezentau riscuri mai scăzute de 
manifestare ale unor asemenea mişcări sociale, precum Grecia sau România. În ciuda celor 
două state oferite ca exemplu, la nivel comunitar s-a constatat o tendinţă de expansiune a 
perioadei asociate unor asemenea mişcări la nivelul întregului bloc integraţionist.    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Topul UE privind cele mai numeroase zile de muncă pierdute  
din cauza mişcărilor de protest la nivel anual între anii 2005-2009 la 1.000 de angajaţi 
 
Deşi corupţia reprezintă un fenomen asociat oricărei perioade, în timpul crizei 

economice contemporane, se manifestă principala premisă care încurajează propagarea şi 
dezvoltarea acestui fenomen. Deteriorarea condiţiilor de trai, dar şi a condiţiilor macroeco-
nomice dintr-un stat sau o regiune deţin potenţialul de a determina propagarea acestui flagel, 
care îmbracă mai multe forme. Corelarea indirectă a dezvoltării economice a unui stat cu 
fenomenul corupţiei manifestat pe teritoriul său este încă o realitate şi în contextul crizei 
economice contemporane. Ca atare, statele dezvoltate prezintă  caracteristica de a deţine încă 
cele mai bune calificative în ceea ce priveşte nivelul acestui fenomen, în vreme ce statele în 
curs de dezvoltare şi în special cele sărace sunt încă afectate de fenomenul corupţiei 
instituţionalizate.  

Începând cu anul 2008, la nivelul statisticilor mondiale privind corupţia se constată o 
scădere constantă a ratingurilor statelor în ceea ce priveşte lupta împotriva acestui fenomen. 
Acesta înrăutăţire a percepţiei asupra corupţiei atât în statele dezvoltate, cât şi în cele în curs 
de dezvoltare se datorează în primul rând contextului economic dificil. Astfel, la nivel 
mondial comparând anul 2010 cu anul 2009 în aproximativ 45% dintre state percepţia 
asupra corupţiei s-a înrăutăţit, în vreme ce pentru 55% dintre cazuri aceasta s-a ameliorat 
sau a rămas la fel. Ca termen comparativ perioada cuprinsă între anii 2006 şi 2005 relevă că 
doar pentru 35% dintre state percepţia corupţiei s-a înrăutăţit, în vreme ce pentru 65% dintre 
state acesta s-a îmbunătăţit sau a fost la fel. O altă problemă în ceea ce priveşte perceperea 
corupţiei este faptul că statele în curs de dezvoltare manifestă de la debutul crizei un trend 
de constanţă sau înrăutăţire a acestui indicator de-a lungul timpului, relevând un 
comportament total opus perioadei anterioare recesiunii globale.    
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Tabelul 1 
Cele mai slabe şi cele mai bune performanţe ale statelor în ceea ce priveşte  

indicele de percepţiei asupra corupţiei între anii 2009 şi 2010 
 
 

     
 
 
 
 

Notarea riscul politic în contextul crizei economice  
 

Criza economică contemporană a contribuit de o manieră evidentă de-a lungul 
timpului la erodarea notelor politice asociate unui stat. Totuşi în funcţie de context anumite 
state au avut o performanţă pozitivă în ceea ce priveşte acest indicator în sensul sporirii 
capacităţii cu care pot absorbi un şoc, în vreme ce alte state înregistrează performanţe negative 
pe acest segment. Tendinţa de îmbunătăţire a notării politicului o au mai ales statele în curs de 
dezvoltare care prezintă caracteristica de a fi afectate mai puţin de recesiune, practic existând 
o corelare directă între scăderea PIB şi predispoziţia spre o scădere a notelor asociate riscului 
politic. În acelaşi timp în ceea ce priveşte procesul de notare a riscului politic în statele 
dezvoltate, se poate constata mai degrabă o stabilizare a ratingurilor în decursul ultimilor ani.  

Tendinţa generală a fost însă aceea ca notarea riscului politic în contextul crizei 
economice contemporane să manifeste o constanţă sau chiar o scădere pe fondul deteriorării 
condiţiilor economice. Astfel, în cazul a numeroase state în curs de dezvoltare  pentru care 
percepţia riscului politic s-a îmbunătăţit continuu de-a lungul perioadei de stabilitate 
economică, criză aduce corecţii negative ale acestor indicatori. Pentru statele dezvoltate, în 
schimb, nu se poate ridica problema unor înrăutăţiri a situaţiei politice, ci mai degrabă de o 
constanţă, manifestată conform aşteptărilor în ceea ce priveşte acesta chestiune. În condiţiile 
în care fiecare stat prezintă propriile sale particularităţi şi nu neapărat particularitatea generală 
a manifestării crizei la nivel mondial, este necesar a se preciza că există şi excepţii de la aceste 
direcţii de evoluţie. 

În esenţă, criza economică contemporană a reliefat faptul că  statele autoritare sunt mai 
puţin afectate din punctul de vedere al riscului politic, în vreme ce riscul politic asociat 
statelor democratice este în creştere sau prezintă caracteristica de a fi constant. După cum se 
poate observa, grupul de state compus din Egipt, Arabia Saudită, Venezuela, Algeria sau Iran, 
căruia i se poate asocia atributul de autoritar, prezintă caracteristica de a  avea cele mai bune 
performanţe în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a  şocurilor între anii 2008-2010. În 
opoziţie cu aceste state se află  Argentina, Nigeria sau Thailanda, care au manifestat în aceiaşi 
perioadă cele mai mari corecţii asupra riscului politic. 

Statele care sunt membre ale unor organizaţii de integrare regională manifestă şi ele o 
tendinţă de estompare a efectelor negative pe care criza economică contemporană le-a avut 
asupra propriilor ratinguri politice. Cu cât organizaţia se află într-un stadiu mai dezvoltat de 
integrare a membrilor săi şi cu cât există un imbold mai accentuat spre cooperare, cu atât 
notele asociate riscului politic sunt mai stabile sau chiar prezintă tendinţe spre o uşoară 
îmbunătăţire. În cazul grupului de state membre a UE, se poate observa această tendinţă de 
limitare a efectelor negative în cazul Greciei sau al Ungariei, însă Brazilia, Mexic sau 
Columbia sunt alte asemenea exemple din cadrul grupării Mercosur, Nafta sau respectiv din 
cadrul Pactului celor trei.          

Un alt element de  interes ar fi faptul că statele puternic integrate în fluxul economic 
mondial nu au predispoziţie spre acutizarea riscului politic în contextul crizei economice 
contemporane. China, Brazilia, Rusia sau Arabia Saudită, unii dintre principalii furnizori de 
produse şi materii prime la nivel mondial,  nu se dovedesc a fi influenţaţi de o manieră 
negativă asupra riscului politic în ciuda unor semnale interne venite din această direcţie. 

Statul 2010 2009 Statul 2010 2009
1 Madagascar 2,6 3,4 1 Haiti 2,2 1,4
2 R. Dominicană 5,2 5,9 2 Quatar 7,7 7

Cuba 3,7 4,4 Buthan 5,7 5
Rwanda 4,0 3,3
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Tabelul 2 
Evoluţia principalelor note asociate riscului politic între anii 2006-2007 şi 2009-2010 

pentru un eşantion format din 24 state în curs de dezvoltare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Evoluţia riscului politic pentru statele cu autoritate severă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Evoluţia riscului politic pentru state implicate în procese de integrare regională 

 
 

Statul 2010 2009 Statul 2007 2006
Koreea 77 75 Koreea 76 75
Ungaria 76 78 Ungaria 78 77
Polonia 76 75 Polonia 74 72
Bulgaria 70 70 Bulgaria 70 69
Brazilia 68 70 Brazilia 66 64
Mexic 68 67 Mexic 67 67
Africa de Sud 67 65 Africa de Sud 64 65
Turcia 65 64 Turcia 65 64
Egipt 64 63 Egipt 60 58
Inida 63 63 Inida 62 62
Rusia 63 62 Rusia 63 61
China 62 62 China 66 61
Columbia 61 60 Columbia 56 55
Arabia Saudita 61 60 Arabia Saudita 57 57
Algeria 60 64 Algeria 59 59
Argentina 60 63 Argentina 65 66
Thailanda 59 59 Thailanda 61 60
Indonezia 57 57 Indonezia 57 55
Filipine 57 58 Filipine 55 56
Ucraina 57 57 Ucraina 56 57
Venezuela 55 53 Venezuela 50 52
Iran 49 51 Iran 51 49
Nigeria 48 42 Nigeria 48 47
Pakistan 43 43 Pakistan 45 50
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Concluzii 
 
 Criza economică contemporană a influenţat de o manieră indiscutabilă riscul politic 
asociat statelor, însă măsura în care acest lucru s-a şi petrecut în procesul de notare este 
influenţat şi de factori de terţă parte. Modificările legislative la care statele au recurs în 
perioada cuprinsă între anii 2008 şi 2010, fundamentate pe baza nevoii de adaptare la noua 
situaţie globală au condus către manifestări ale riscului politic în ariile birocraţiei, corupţiei, 
stabilităţii politice, sociale sau legislative. Totuşi în paralel cu toate acestea, amplificarea 
riscului politic asociat riscurilor globale, manifestate prin acte de terorism, război nu a avut 
loc. De asemenea nici protecţionismul sau cultura nu a avut un impact deosebit asupra notării 
riscului politic de-a lungul crizei economice contemporane, însă aceste aspecte ar trebui 
urmărite în viitor.     
 În ciuda faptului că politicul actual nu este echivalentul politicului existent la un 
moment anterior declanşării crizei economice contemporane, în cele mai multe cazuri un 
răspuns lipsit de ezitare din partea companiilor de rating pentru corectarea notelor aferente 
acestui domeniu a lipsit. Posibilele explicaţii pentru statele care experimentează dificultăţi 
politice însă care nu se materializează şi în note asociate lor sunt conexate anumitor atribute 
specifice pe care statele în cauză le deţin şi care variază de la autoritatea exercitată asupra 
propriilor cetăţeni  şi până la gradul de integrare al statului în cadrul economiei mondiale. 

În condiţiile în care actualmente se discută din ce în ce mai mult despre state eşuate 
sau despre falimentul statelor în contextul crizei datoriilor externe se ridică un serios semn de 
întrebare asupra realismului cu care riscul politic este evaluat la nivelul fiecărui stat în parte şi 
mai ales care va fi impactul unei posibile erori asupra pieţelor în ansamblul lor.  

Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului „Doctorat şi doctoranzi în triunghiul 
educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de 
Academia de Studii Economice din Bucureşti. 
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Rezumat. În calitate de arbitru în cadrul economiei de piaţă, statul are obligaţia de a 
institui un cadru juridic stabil în care agenţii economici să concureze în mod loial în activitatea 
realizată. În acelaşi timp, statul, prin organismele specializate, urmăreşte ca, în desfăşurarea 
activităţii economice, să fie respectate regulile stabilite prin norme, în caz contrar, 
impunându-se sancţiunea prevăzută de lege. Ca ultimă măsură, în cazul încălcărilor grave ce 
produc urmări socialmente periculoase, intervine forţa sancţiunii penale (pedeapsa), în vederea 
restabilirii ordinii de drept încălcate. Şi în domeniul financiar-fiscal, există o serie de 
reglementări, inclusiv de natură penală, menite să asigure un cadru juridic stabil, prin 
respectarea normelor prevăzute de lege, iar în cazul încălcării lor, prin reacţia represivă a 
organelor statului. Printre reglementările de natură penală existente în domeniul financiar-
fiscal, amintim infracţiunile de evaziune fiscală şi cele în legătură cu evaziunea fiscală, 
spălarea banilor, infracţiunile prevăzute în Codul fiscal, infracţiunile prevăzute în Codul vamal, 
infracţiuni prevăzute la regimul cambiei, cecului şi biletului la ordin,   infracţiunea de fals în 
contabilitate, fapte penale care au cunoscut, în ultima perioadă, o creştere semnificativă. 

 
Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; spălarea banilor; infracţiuni economice; fals în 

contabilitate. 
 
Cod JEL: K 140. 
Cod REL: 5D. 
 
 
Introducere 

 
            Sub aspectul consecinţelor pe care le produce, criminalitatea în domeniul financiar-
fiscal, ca, de altfel, în general criminalitatea în afaceri, evidenţiază numeroase partcularităţi. În 
primul rând, criminalitatea în domeniul financiar-fiscal produce pagube greu de estimat. 
Aceste pagube sunt produse statului, lipsit, pe această cale, de sume importante de bani. 
           În afara pagubelor produse, criminalitatea în domeniul financiar antrenează şi alte 
consecinţe nocive în plan economic şi social. Victimele sunt numeroase şi pot fi atât persoane 
fizice, cât şi persoane juridice. Victimizarea comportă o particularitate, în sensul că, frecvent, 
cei care devin victime au pactizat cu infractorii. 
           Sub un ultim aspect, în această materie, se apreciază că cifra reală a procentului 
criminalităţii este în fapt mult mai mare. 
 

1. Evaziunea fiscală 
 
Existenţa statului este dependentă, printre altele, de participarea contribuabililor, 

persoane fizice şi juridice, la constituirea fondurilor publice  (Hotca, Dobrinoiu, 2009, p. 53). 
În vederea înlăturării problemelor care se ivesc în îndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiilor 
şi autorităţilor publice, statul a reglementat un sistem fiscal a cărui finalitate constă în 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a IV-a. Instituții și piețe financiare 601 

asigurarea veniturilor necesare funcţionării optime a instituţiilor şi autorităţilor statale, precum 
şi a obligaţiilor acestora. 

Potrivit art. 56 alin. 1 din Constituţia României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, 
,,cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”. Deşi 
legea fundamentală se referă numai la cetăţeni, prin lege sunt stabilite obligaţii fiscale şi în 
sarcina persoanelor juridice (Hotca, Dobrinoiu, 2009, p. 53). 

Cheltuielile publice prezintă interes fie pentru comunitatea naţională, în ansamblul ei, 
în măsura în care privesc sarcinile financiare generale ale statului, fie pentru comunităţile 
autohtone administrativ-teritoriale, dacă se referă la cheltuielile ce se află în grija 
administraţiei publice locale (Voicu, Boroi, 2006, p. 139). 

Instituirea obligaţiilor fiscale în sarcina cetăţenilor nu trebuie să se facă haotic sau 
discreţionar; în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. 2 din Constituţia României,,sistemul 
legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”, iar potrivit alin. 3 din 
acelaşi articol ,,orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii 
excepţionale”. 

Echitatea fiscală obligă statul ca, la stabilirea impozitelor şi taxelor, să ţină seama de 
mărimea veniturilor realizate şi de categoria socială a plătitorului, astfel că pentru veniturile 
mici sarcina fiscală să fie mai redusă faţă de veniturile mari, dar egală pe acelaşi segment de 
venituri. În doctrină, se apreciază că echitatea fiscală mai presupune două aspecte, şi anume 
excluderea de la impozitare a unei valori minime de venit şi generalizarea impozitului 
(Florescu, Coman, Bălaşa, 2005, pp. 8-9). 

Pe lângă aceste aspecte, trebuie avut în vedere că permanenta transformare şi 
dezvoltare a relaţiilor sociale şi în domeniul fiscal au impus şi impun un cadru legislativ 
corespunzător, coerent şi eficient. Dezvoltarea exponenţială a parametrilor sociali se exprimă 
şi prin crearea de noi raporturi juridice în domeniul fiscal, care, la rândul lor, fac să apară 
felurite mijloace de ocolire sau încălcare a normelor ce reglementează aceste raporturi (Voicu, 
Boroi, 2006, p. 138). 

Fiscalitatea, considerată totalitatea taxelor şi impozitelor reglementate prin acte 
normative (Şaguna, 2003, p. 345), este necesară în orice societate, deoarece ea constituie din 
punct de vedere politico-economic instrumentul prin care statul de drept intervine în economie 
pentru corectarea unor deficienţe ale pieţei sau pentru a redistribui veniturile şi resursele 
(Hotca, Dobrinoiu, 2009, p. 55). 

De aceea, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale constituie o preocupare constantă 
a legiuitorului. 

Pornind de la evoluţia de ansamblu a criminalităţii economico-financiare, promovarea 
Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea cu mai multă eficienţă a infracţiunilor din 
acest domeniu s-a impus ca o necesitate. 

Legea nr. 241/2005 are o dublă destinaţie, pe de o parte, de a aviza contribuabilii – 
persoane fizice şi juridice străine – despre obligaţia de a contribui, prin impozite şi taxe, la 
suportarea cheltuielilor publice şi de a preveni asupra consecinţelor sancţionatorii la care se 
expun în cazul sustragerii frauduloase de la îndeplinirea îndatoririlor fiscale, iar, pe de altă 
parte, de a constitui instrumentul juridic în temeiul căruia să fie angajată răspunderea penală a 
celor care, cu rea-credinţă, încalcă prevederile legii (Boroi, Rusu, 2006, p. 5).  

Constituind un fenomen social cu implicaţii financiare, evaziunea fiscală constă în 
sustragerea contribuabililor de la plata obligaţiilor fiscale ce le revin, în mod parţial sau total, 
utilizând lacunele legislative şi recurgând la manevre ingenioase în scopul ascunderii materiei 
impozabile, în întregime sau în parte (Corduneanu, 1998, p. 347). 

În art. 1 din Legea nr. 241/2005 se prevede că sunt incriminate două categorii de 
infracţiuni, şi anume: cele de evaziune fiscală – art. 9 alin. 1 lit. a-g şi alte infracţiuni aflate în 
legătură cu cele de evaziune fiscală (art. 3-8). 

Infracţiunea de evaziune fiscală reprezintă, în materialitatea ei, o infracţiune de 
prejudiciu, dar şi de pericol. În acest context, deosebirea principală dintre cele două categorii 
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de infracţiuni se referă la prejudiciu, în sensul că infracţiunile de evaziune fiscală creează un 
prejudiciu cert, imediat, uşor de estimat, iar infracţiunile aflate în legătură cu cele de evaziune 
fiscală rămân doar de pericol, rareori de prejudiciu (Voicu, Boroi, 2006, p. 140). 

În art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 se incriminează ascunderea bunului sau a 
sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.    

Infracţiunea se realizează prin neîndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea 
bunului sau a sursei impozabile sau taxabile. Din această perspectivă, infracţiunea are conţinut 
alternativ. 

Se poate spune că prin bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă se înţelege orice 
entitate care constituie bază de calcul pentru impozite sau taxe (Gliga, 2007, p. 95). 

Cu privire la noţiunea de ,,bun”, o definiţie a acesteia este prevăzută în art. 1 lit. a din 
Convenţia Europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor 
infracţiunii adoptată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 şi ratificată prin Legea nr. 263/2002, 
potrivit căreia: ,,În sensul prezentei convenţii, expresia: (...) bun înseamnă bun de orice natură, 
corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum şi actele juridice sau documentele atestând 
un titlu sau un drept cu privire la un bun”. 

De asemenea, ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile presupune – în 
lipsa unei prevederi legale exprese – atât ascundere fizică, cât şi scriptică. 

Art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 prevede ca infracţiune ,,omisiunea, în tot sau în 
parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale 
efectuate sau a veniturilor realizate”. 

Legea contabilităţii stabileşte mai multe obligaţii ce incumbă în sarcina persoanelor cu 
atribuţii în materie contabilă; fiecare operaţiune economico-financiară se va consemna într-un 
document justificativ. Obligaţiile ţin de evidenţierea şi prelucrarea contabilă a datelor din 
documentele justificative sau referitoare la sinteza şi raportarea contabilă.   

Este de subliniat delimitarea făcută de doctrină şi practica judiciară – având în vedere 
apropierea, sub aspectul conţinutului reglementării –  între infracţiunea prevăzută de art. 9 lit. b 
din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991 a 
contabilităţii, republicată, atunci când aceasta din urmă a fost comisă în scopul sustragerii de 
la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 

Potrivit art. 43 din Legea nr. 82/1991, ,,efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, 
precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă 
denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ 
şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte  
conform legii”. 
 Aşa cum rezultă din textele de lege invocate, infracţiunea prevăzută de art. 9 lit. b din 
Legea nr. 241/2005 se referă numai la operaţiile comerciale şi la veniturile realizate în 
general, în timp ce infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991 se referă la toate 
operaţiunile economico-financiare. 
 Cu privire la fapta prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, când a fost săvârşită în 
scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în doctrină şi în practica judiciară s-au 
formulat două opinii. 
 Într-o primă opinie se apreciază că această infracţiune se află în concurs real cu 
infracţiunea prevăzută de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005. Potrivit celei de-a doua opinii, pe 
care o găsim întemeiată şi la care achiesăm, în situaţia în care laturile obiective ale celor două 
infracţiuni se suprapun, se reţine o singură infracţiune, anume cea prevăzută de art. 9 lit. b din 
Legea nr. 241/2005, infracţiunea prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991 fiind absorbită de 
prima, conform art. 41 alin. 3 C. pen. (Ciuncan, 1996, pp. 65-66). 
 Instanţa supremă a hotărât, prin Decizia penală nr. 4028 din 19.10.2000, că în 
conţinutul constitutiv al infracţiunii de evaziune fiscală se cuprinde şi uzul de fals, 
neevidenţierea prin acte contabile a veniturilor realizate având ca urmare consecinţe juridice, 
şi anume diminuarea impozitului datorat statului. 
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 Art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 prevede ca infracţiune fapta ce constă în 
,,evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la 
bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”, în scopul sustragerii de la 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 
 Evidenţierea unor operaţiuni sau cheltuieli nereale (fictive) în documentele contabile 
sau financiar-fiscale oficiale constă în activitatea prin care în aceste documente sunt făcute 
consemnări care nu au la bază documente justificative valide, total sau parţial (Hotca, 
Dobrinoiu, 2009, p. 86).  

Activitatea ilicită constă deci în întocmirea unor acte justificative false pentru 
cheltuieli, în sensul că acestea nu au fost făcute ori au fost mai mici decât cele consemnate în 
actul justificativ. 

Pe baza acestor acte justificative false, se operează apoi în celelalte documente 
contabile cheltuieli nereale, evident cu consecinţa diminuării venitului net şi implicit a 
diminuării obligaţiilor fiscale către stat (Boroi, Rusu, 2006, p. 158). 

În art. 9 lit. d-g din Legea nr. 241/2005 sunt incriminate alte forme ale infracţiunii de 
evaziune fiscală, respectiv:,,alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii 
ale aparatelor de taxat ori de marcaj electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a 
datelor” (lit. d);,,executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte 
mijloace de stocare a datelor” (lit. e);,,sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, 
fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la 
sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate” (lit. f);,,substituirea, degradarea 
sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în 
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală” 
(lit. g); toate faptele trebuind să fie comise în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. 

Legea nr. 241/2005 prevede în cuprinsul art. 3-8 infracţiuni în legătură cu infracţiunile 
de evaziune fiscală, cărora legiuitorul nu le-a dat o denumire marginală, însă pe care doctrina 
(Gliga, 2007, p. 57) le-a denumit astfel: nerefacerea documentelor distruse (art. 3), refuzul de 
prezentare a documentelor (art. 4), împiedicarea verificărilor (art. 5), stopajul la sursă (art. 6), 
punerea în circulaţie a timbrelor şi tipizatelor (art. 7), rambursările nelegale (art. 8). 
  

2. Spălarea banilor 
 

  În legislaţia română, termenul de spălare a banilor a fost consacrat de dispoziţiile Legii 
nr. 21/1999, act normativ care se înscria, la timpul respectiv, în ampla acţiune de armonizare a 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene (Boroi, Rusu, 2006,  p. 275). 
 Legea nr. 21/1999 a fost abrogată la data de 7 decembrie 2002, când Parlamentul 
României a adoptat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism. 
 Datorită întinderii şi formelor sale, importanţa prevenirii şi combaterii spălării banilor 
reprezintă o prioritate a oricărei legislaţii, deoarece prin intermediul acestei infracţiuni se 
produce ,,combustibilul”, necesar pentru existenţa criminalităţii organizate. 
 Realitatea demonstrează că banii şi celelalte bunuri ce formeaza obiectul infracţiunii 
de spălare a banilor provin din comiterea celor mai diverse infracţiuni. Infracţiunile din 
săvârşirea cărora rezultă cei mai mulţi bani murdari sunt: traficul de droguri, nerespectarea 
regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor 
materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, falsificarea de monede sau 
de alte valori, traficul de persoane, contrabanda, şantajul, lipsirea de libertate în mod ilegal, 
înşelăciunea în domeniul bancar, financiar sau al asigurărilor, bancruta frauduloasă, furtul de 
autovehicule, nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, traficul de animale ocrotite în 
ţările lor, comerţul cu ţesuturi şi organe umane, infracţiunile săvârşite prin intermediul 
calculatoarelor, infracţiunile săvârşite cu cărţi de credit, infracţiunile săvârşite de persoane 
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care fac parte din asociaţii sau organizaţii de infractori, nerespectarea dispoziţiilor privind 
importul de deşeuri sau de reziduuri, nerespectarea dispoziţiilor privind jocurile de noroc, alte 
infracţiuni ale crimei organizate (Hotca, Dobrinoiu, 2009, p. 96). 
 Infracţiunea de spălare a banilor este incriminată în art. 23 alin. 1 din Legea nr. 656/ 
2002 în trei variante. 
 Prima variantă, prevăzută în art. 23 alin. 1 lit. a, constă în,,schimbarea sau transferul de 
bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea unei infracţiuni, în scopul ascunderii sau al 
disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit 
infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea 
pedepsei”. 
 A doua variantă, prevăzută în art. 23 alin. 1 lit. b, constă în ,,ascunderea sau 
disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a 
proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din 
săvârşirea unei infracţiuni”. 
 A treia variantă, prevăzută în art. 23 alin. 1 lit. c, constă în ,,dobândirea, deţinerea sau 
folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea unei infracţiuni.”  
 În legătură cu esenţa şi natura infracţiunii de spălare a banilor, în doctrină s-au făcut 
anumite precizări, dintre care menţionăm: spălarea banilor reprezintă procesul de convertire a 
banilor ,,murdari”, a profitului obţinut de pe urma infracţiunilor în bani ,,curaţi”; spălarea 
banilor constă în eliminarea sau deghizarea existenţei ilegale a bunului, sursa ilegală, titlul de 
proprietate şi utilizarea profitului de pe urma activităţii infracţionale, proces prin care acest 
profit apare ca provenind dintr-o sursă legală; convertirea (transformarea) şi transferarea unei 
proprietăţi se referă la fapte ce se comit, de obicei, de către cel care posedă acea proprietate şi 
care doreşte să-i ascundă sau să mascheze originea ilegală a acesteia; modalitatea tăinuirii sau 
deghizării naturii, originii, amplasării etc. Este efectuată de angajaţi ai unor instituţii financiar-
bancare, agenţi, comercianţi etc., care ajută sau favorizează pe posesorii veniturilor ilegale în 
vederea mascării sau deghizării provenienţei criminale a acestora (David, 2007, p. 40). 
 Spălarea banilor este, de regulă, o activitate complexă, care cuprinde trei faze: plasarea 
banilor, albirea banilor (stratificarea) şi crearea unei aparenţe de provenienţă licită (integrarea) 
(Sandu, 1999, p. 219). În faza plasării, numită plastic şi prespălare, bunurile provenite din 
săvârşirea infracţiunii sunt introduse în circuitul juridic prin crearea unei circulaţii fictive. 
Pentru plasarea banilor murdari, sunt folosite instituţiile financiare sau alţi agenţi economici 
(de pildă, case de schimb, cazinouri, societăţi de faţadă, parcări auto etc.). Această fază este 
cea mai vulnerabilă, deoarece presupune cantităţi mari de numerar şi, până la depunerea 
banilor în conturi bancare, pot rămâne urme relativ uşor detectabile de către organele 
competente. Transportul fizic al banilor are loc, de regulă, către ţări cunoscute drept paradisuri 
fiscale, unde nu se pune problema dovedirii provenienţei sumelor în numerar, iar după 
depunerea în bănci, aceste sume fac cale întoarsă în ţara din care au provenit, utilizându-se 
alte instrumente şi procedee, de pildă, transferul electronic (David, 2007, p. 66). 
 În România, una dintre cele mai răspândite tehnici de spălare a banilor este cea prin 
intermediul societăţilor ,,fantomă”. Dintre tehnicile de spălare a banilor folosite pe plan 
internaţional, menţionate în literatura de specialitate, precizăm: ,,corporaţiile raft” (înfiinţate 
în paradisuri fiscale, care există numai pe,,raftul” avocaţilor), HAWALA (sisteme neoficiale 
de transfer al banilor), declararea unor venituri superioare celor reale, plata unor servicii 
efectuate prin intermediul internetului etc. (Hotca, Dobrinoiu, 2009, p. 115). 
 De asemenea, în doctrină (Ciobanu, 2003, p. 47) mai sunt considerate tehnici de 
spălare a banilor următoarele: dubla facturare prin care o societate comercială cumpără la 
preţuri supraevaluate bunuri sau servicii ale unei firme deschise într-o ţară terţă, de preferinţă 
în ţara cu legi fiscale avantajoase; specula imobiliară simulată care constă în achiziţionarea 
unui imobil prin subevaluarea valorii sale reale şi revânzarea acestuia la adevărata sa valoare 
de piaţă; împrumutul de bani lichizi, urmat de o restituire prin intermediul instrumentelor 
bancare; spălarea banilor şi a bancnotelor false în cazinouri legal înfiinţate; spălarea banilor pe 
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piaţa asigurărilor prin contracte de tip uni-linked, care au natură investiţională, contracte cu 
rente anuale sau contribuţii cu sume forfetare, adăugate la un contract de asigurare de viaţă 
existent sau la un contract de pensie privată. 
 Spre exemplu, în practica judiciară (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 622/27.01.2005) s-a 
reţinut că activitatea de inducere în eroare a organelor fiscale, având ca rezultat rambursarea 
TVA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 215 
alin. 1 şi 2 C. pen., iar în strânsă legătură cu infracţiunea de înşelăciune, care constituie 
infracţiunea premisă, inculpatul a comis şi infracţiunea de spălare a banilor, prin faptul că a 
introdus în circuitul economic suma de bani încasată de la organele fiscale, cu titlu de 
rambursare de TVA, în scopul ascunderii ilicite a acestei sume (Cristuş, 2006, p. 205). 
 De subliniat este faptul că, indiferent de tehnica de spălare a banilor folosită, spălarea 
banilor nu este o infracţiune nouă, ci numai o nouă formă (variantă) a infracţiunii de tăinuire 
(Guiu, 2006, p. 179). 
 

3. Infracţiunile prevăzute în Codul fiscal 
 
Potrivit art. 2961 alin. 1 Cod fiscal, constituie infracţiuni următoarele fapte: 
a) abrogată (prin O.u.G. nr. 123/2004) 
b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare 

fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă; 
c) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate de la alţi furnizori decât antrepozitarii 

autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi de astfel de produse, potrivit titlului VII; 
d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză şi a alcoolului tehnic ca materie 

primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel; 
e) achiziţionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor 

materii prime, care provin pe circuitul economic de la alţi furnizori decât antrepozitarii 
autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi potrivit titlului VII; 

f) livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără 
prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste 
virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate; 

g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ţiţeiului 
sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, altfel decât direct 
către utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial; 

h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în 
antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; 

i) împiedicarea sub orice formă a organului de control de a efectua verificări inopinate 
în antrepozitele fiscale; 

j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către alţi clienţi decât antrepozitele fiscale 
de producţie, autorizate să le colecteze şi să le prelucreze, ori fără viza reprezentantului 
organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare; 

k) achiziţionarea de către antrepozitele fiscale de producţie a reziduurilor de uleiuri 
minerale de la alţi furnizori decât unităţile care le obţin din exploatare ori fără viza 
reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare. 

În conformitate cu dispoziţiile alin. 2 ale art. 2961 Cod fiscal, infracţiunile prevăzute la 
alin. (1) se pedepsesc astfel: 

a) cu închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g), i), l) şi m); 
b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. b), f) şi h); 
c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevăzute la lit. j) şi k). 
 De asemenea, potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol, după constatarea faptelor prevăzute 

la alin. (1) lit. c)—i) şi k), organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea 
instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează 
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actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a 
autorizaţiei de antrepozit fiscal. 

Conform art. 178 Cod fiscal, producţia şi/sau depozitarea produselor accizabile, acolo 
unde acciza nu a fost plătită, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal. Un antrepozit fiscal 
poate fi folosit numai pentru producerea şi/sau depozitarea de produse accizabile. Antrepozitul 
fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile. Deţinerea de 
produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada plăţii 
accizelor, atrage plata acestora. 

Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autorităţii fiscale competente, unde 
produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim 
suspensiv de către antrepozitarul autorizat, în exerciţiul activităţii, în anumite condiţii 
prevăzute de Codul fiscal (Hotca, Dobrinoiu, 2009, p. 130). 

Art. 179 Cod fiscal prevede că un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza 
autorizaţiei valabile emise de autoritatea fiscală competentă. În vederea obţinerii autorizaţiei, 
pentru ca un loc să funcţioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intenţionează să fie 
antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea fiscală 
competentă., care va elibera, potrivit art. 180 Cod fiscal, autorizaţia de antrepozit fiscal pentru 
un anumit loc numai dacă sunt îndeplinite condiţiile expres menţionate în acest text. 
 Antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea 
fiscală competentă, în exercitarea activităţii acesteia, să producă, să transforme, să deţină, să 
primească şi să expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal. 
 Importatorul autorizat este persoana autorizată de autoritatea fiscală competentă pe 
numele căreia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa de import devine exigibilă, 
conform art. 136 Cod fiscal. 
 

4. Infracţiunile prevăzute de Codul vamal 
 

  Premisa principală de la care se pleacă în stabilirea regimului vamal este aceea că 
introducerea sau scoaterea din ţară a mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a oricăror alte 
bunuri este permisă numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, iar la 
trecerea frontierei de stat, acestea sunt supuse vămuirii de către autorităţile vamale (Voicu,  
Boroi, 2006, p. 319). 
 Potrivit art. 1 Cod vamal, reglementările vamale cuprind normele din Codul vamal, 
regulamentul de aplicare a acestuia, precum şi alte acte normative care conţin prevederi 
referitoare la domeniul vamal. 
 Aşadar, cadrul juridic în ceea ce priveşte activitatea vamală în România este 
reprezentat de următoarele acte normative: 

- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu ultimele modificări şi 
completări aduse prin OUG nr. 33/2009 şi, respectiv, OUG nr. 54/2010; 

- Regulamentul vamal aprobat prin HG nr. 707/2006,  cu modificările aduse prin HG 
nr. 544/2010; 

- O serie de ordine emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea 
Naţională a Vămilor, care au rolul de a institui reguli speciale în legătură cu anumite categorii 
de bunuri. 

Pe planul dreptului penal, infracţiunile la regimul vamal sunt definite în cadrul Legii 
nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, respectiv în cuprinsul art. 270 (contrabanda 
simplă), art. 271 (contrabanda calificată), art. 272 (folosirea de acte nereale), art. 273 
(folosirea de acte falsificate). 
 Astfel, potrivit art. 270 alin. 1 Cod vamal, ,,Introducerea în sau scoaterea din ţară, 
prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru 
control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 
la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, modificat prin 
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OUG nr. 54/2010, constituie, de asemenea, contrabandă şi se pedepseşte potrivit alin. 1, 
,,introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin 
sustragere de la controlul vamal a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim 
vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20 000  
lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri 
sau mărfuri” (lit. a), ,,introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, 
prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor 
sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor 
sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi 
mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri” (lit. b), ,,înstrăinarea sub orice 
formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal” (lit. c). Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi 
se pedepsesc potrivit alin. 1 colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, 
depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate 
sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii 
acesteia (alin. 3 art. 270, introdus prin OUG nr. 54/2010). 
 Art. 271 din Legea nr. 86/2006 incriminează fapta de contrabandă calificată, care 
constă în introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale 
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe 
toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase şi se pedepseşte cu închisoare de la 
3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. 
 Potrivit art. 272, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport 
sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau 
bunuri decât cele prezentate în vamă constituie infracţiunea de folosire de acte nereale şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 273, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor 
vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte 
falsificate şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Art. 274 din Legea nr. 86/2006 consacră o variantă agravată comună pentru toate 
infracţiunile. Conţinutul agravantei se realizează atunci când faptele sunt săvârşite de una sau 
mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, iar pedeapsa este 
închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 
 

5. Infracţiuni privitoare la regimul cambiei, cecului şi biletului la ordin 
 

Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934, se va pedepsi cu amendă de la 5.000 – 100.000 
lei şi închisoare de la 6 luni până la 1 an, afară de cazul când faptul constituie un delict 
sancţionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se aplică această pedeapsă: 

1. Orice emite un cec fără autorizarea trasului; 
2. Oricine emite un cec fără a avea la tras disponibil suficient, sau după ce a tras cecul 

şi mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, dispune altfel, în total sau în 
parte de disponibilul avut; 

3. Orice emite un cec cu data falsă sau căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale 
arătate de alineatele 1, 2, 3 şi 5 ale art. 1 şi art. 11; 

4. Oricine emite un cec contrar dispoziţiei ultimului alineat al art. 6. 
Dacă în cazurile prevăzute la punctele 2 şi 3 de mai sus, emitentul procură trasului 

disponibilul necesar mai înainte de prezentarea cecului, pedeapsa se reduce la jumătate. 
Când emiterea cecului se datorează unui fapt scuzabil, emitentul va fi apărat de 

pedeapsă. 
Potrivit art. 103 din Legea nr. 58/1934, oricine cesionează o creanţă în condiţiile 

prevăzute de art. 100, ştiind că în momentul cesiunii nu există, în total sau în parte, creanţa 
cedată, se va pedepsi cu amendă de la 5.000- 100.000 lei şi închisoare până la 6 luni, afară de 
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cazul când faptul constituie un delict sancţionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se va 
aplica această pedeapsă. 
 

6. Infracţiunea de fals în contabilitate 
 
În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 82/1991, efectuarea cu ştiinţă de 

înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având 
drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a 
elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ constituie infracţiunea de fals 
intelectual şi se pedepseşte conform legii.  
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Rezumat. În acest articol, autorii doresc să pună în evidenţă rolul extrem de 
important pe care investitorii instituţionali, sub forma fondurilor de pensii, îl au în 
dezvoltarea pieţelor de capital existente în economie, în sprijinirea procesului de finanţare a 
sectoarelor instituţionale care se găsesc în situaţia de deficit de finanţare. În acest scop, se 
realizează o trecere în revistă a principalelor studii teoretice şi empirice care susţin acest 
punct de vedere, precum şi o analiză personală a legăturii existente între fondurile de pensii 
şi dezvoltarea pieţei de capital. 

 
Cuvinte-cheie: investitori instituţionali; fonduri de pensii; reformă, piaţa de capital; 

România. 
 
Coduri JEL: G10, G22, G23. 
Coduri REL: 11B. 
 
 
1. Introducere 
 
Rolul extrem de important al investitorilor instituţionali la nivelul întregii economii a 

fost subiectul de dezbatere a numeroase studii teoretice şi empirice realizate până în prezent. 
În acest scop, autorii realizează o trecere în revistă a principalelor studii teoretice şi empirice 
care susţin acest punct de vedere, precum şi o analiză personală a legăturii existente între 
fondurile de pensii şi dezvoltarea pieţei de capital. 
 

2. Fundamente teoretice şi empirice care susţin contribuţia fondurilor de pensii  
la dezvoltarea pieţei de capital 

 
În literatura economică existentă până în prezent se menţionează funcţiile extrem de 

importante ale investitorilor instituţionali, şi anume atragerea şi transferul resurselor 
financiare, controlarea riscului, încurajarea inovaţiei financiare. Aceste funcţii conduc mai 
departe la dezvoltarea pieţei de capital prin creşterea lichidităţii şi capitalizării bursiere 
existente pe piaţă, reducerea volatilităţii preţurilor, evaluarea mai eficientă a activelor, 
integrarea pieţei de capital la nivel internaţional, diversificarea instrumentelor financiare 
existente pe piaţă şi creşterea stabilităţii financiare la modul general (Davis, 1996, Vittas, 
1998). Alt efect al dezvoltării activităţii investitorilor instituţionali, constatate de diferiţi 
economişti de-a lungul timpului a fost reducerea costurilor de tranzacţionare şi de emisiune de 
pe pieţele de capital pe care aceştia acţionează (Hansen, Torregrosa, 1992, Hansen, Pinkerton, 
1982). 
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Studiile mai recente şi-au îndreptat atenţia spre cuantificarea, cu ajutorul datelor  panel, a 
relaţiei existente între investitorii instituţionali şi dezvoltarea pieţelor de capital. Unul dintre cele 
mai recente studii este cel al lui Aras şi Müslümov (2006), care demonstrează, pe un set de 23 
state OECD şi pe o perioadă semnificativă (1982-2000), relaţia pozitivă existentă între cele două 
variabile. Aceştia concluzionează, având la bază un studiu anterior a lui Sims (1972), că de fapt 
între investitorii instituţionali şi dezvoltarea pieţei de capital există o legătură bidirecţională, în 
sensul că investitorii instituţionali favorizează dezvoltarea pieţei de capital, iar, la rândul ei, 
dezvoltarea pieţei de capital încurajează investitorii instituţionali să se dezvolte.  

În cadrul investitorilor instituţionali, fondurile de pensii ocupă un loc important datorat 
impactului semnificativ asupra dezvoltării pieţei de capital autohtone, demonstrat de 
experienţa altor ţări care au dus la bun sfârşit reforma sistemului de securitate socială. 
Conform opiniei unor autori (Catalan et al., 2000), fondurile de pensii, alături de societăţile de 
asigurări deţin un rol important în dezvoltarea pieţei de capital domestice în comparaţie cu 
celelalte categorii de investitori instituţionali (fonduri de investiţii, bănci), deoarece acestea 
deţin pasive exigibile pe termen lung, ceea ce presupune că pot finanţa pe termen lung 
economia. Mai mult decât atât, reglementările sistemului de pensii private din fiecare ţară 
presupune de regulă obligativitatea direcţionării unei părţi din economisirea privată deţinută 
de fondurile de pensii spre pieţele de capital autohtone, lucru care în mod evident face ca 
fondurile de pensii să devină jucători deosebit de importanţi pe piaţa de capital, susţinând-o în 
mod continuu.  

Unii autori fac referire la impactul pozitiv al acestora asupra pieţelor de capital, atât în 
cazul economiilor cu sisteme financiare dezvoltate, cât şi în cazul celor mai puţin dezvoltate, 
influenţa fiind însă mai redusă pentru acestea din urmă (Dayoub, Lasagabaster, 2007). Alţii 
reliefează adâncirea pieţelor domestice de acţiuni şi obligaţiuni ca urmare a tranzacţiilor 
desfăşurate de fondurile de pensii, precum şi creşterea lichidităţii acestor pieţe (Davis, 1995, 
Vittas, 1999, Catalán, 2004, Corbo, Schmidt-Hebbel, 2003,  Andrade et al., 2007).  

Având aceste aşteptări, multe ţări au procedat la reformarea sistemului de pensii, în 
special ţările din Europa Centrală şi de Est (ECE). Putem vorbi de o adevărată forţă pe piaţă a 
acestor investitori instituţionali, datorită ritmului de creştere crescut al acestora şi a faptului că 
prezenţa lor a început să se facă din ce în ce mai simţită pe pieţele de capital autohtone din 
ECE, odată cu implementarea Pilonului II. Bineînţeles însă că acest lucru nu s-a întâmplat 
simultan în toate ţările ECE, fapt ce a generat influenţe diferite asupra pieţelor de capital 
domestice din ECE (Figura 1). 
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Sursa: date furnizate de CSSPP (2010). 

Figura 1. Active nete şi număr participanţi – Pilonul 2 (2008) 
 
Note:  Pentru fiecare ţară ECE este trecut în paranteză anul introducerii Pilonului II. 
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După cum putem observa în graficul de mai sus, două dintre ţările care au introdus 
înainte de 2000 Pilonul II (Polonia şi Ungaria) au beneficiat în anul 2008 şi de cel mai mare 
volum de active nete (29.408,86 respectiv 6.520,01 milioane Euro) şi de asemenea de cel mai 
mare număr de participanţi dintre ţările ECE (13.740, respectiv 2.920). România, ultima ca 
ţară (dintre ţările ECE considerate) care a introdus Pilonul II deţine în mod evident şi unul 
dintre cele mai mici volume de active nete cumulate (166,08 milioane Euro). 

Conform celor mai recente date statistice, în 2008, un clasament al ţărilor ECE în 
funcţie de capitalizarea bursieră înregistrată pe pieţele de capital, arăta ca şi în graficul de mai 
jos (figura 2): 
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Figura 2. Clasament al ţărilor ECE – capitalizarea bursieră (2008) (mld. euro) 
 

3. Locul fondurilor de pensii pe piaţa de capital românească 
 
Odată cu maturizarea pieţei de capital româneşti, putem afirma că locul pe care 

investitorii instituţionali îl deţin devine unul din ce în ce mai important, contribuind la 
creşterea economică, la sprijinirea economiei reale. Multe dintre ofertele publice iniţiale sunt 
subscrise de astfel de investitori, permiţând în acest fel companiilor să-şi susţină expansiunea. 
Piaţa obligatară pe termen scurt şi lung este de asemenea influenţată de investitorii 
instituţionali, care caută astfel de plasamente datorită faptului că obligaţiile de plată sunt cu 
întindere mare în timp, drept pentru care acceptă să furnizeze finanţare pentru emisiunile de 
titluri guvernamentale, municipale, corporative. Este evident faptul că investitorii instituţionali 
pot influenţa volumul tranzacţiilor de pe piaţa de capital şi deci dezvoltarea acesteia. 

Reforma sistemului de pensii românesc, demarată  destul de târziu în raport cu 
celelalte state membre ale Uniunii Europene, aparţinând Europei Centrale şi de Est(1), a 
presupus extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea a încă doi piloni de pensie, pe 
lângă pensia publică. În acest fel s-a stimulat dezvoltarea activităţii fondurilor private de 
pensii în încercarea de a încheia un volum ridicat de pensii private obligatorii şi facultative. 
Pilonul II (sistemul de pensii administrat privat) a presupus transferarea unei cote de 2 % din 
contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii către fondurile private de pensii. 
Acest procent este prevăzut a creşte gradual până la 6 % la nivelul anului 2016, ceea ce va 
duce la intensificarea activităţii. Acest lucru îşi va pune amprenta bineînţeles şi asupra pieţei 
de capital autohtone. Existenţa celor doi piloni reprezintă o premisă a intensificării activităţii 
investitorilor instituţionali sub forma fondurilor de pensii private, în încercarea de a găsi 
instrumente investiţionale adecvate. Acest lucru conduce inevitabil la crearea unor 
instrumente diversificate pe piaţa de capital, creşterea lichidităţii pe piaţă şi o adâncire a pieţei 
financiare în general.  

În opinia noastră, efectul generat de fondurile private de pensii nu este încă vizibil 
datorită a doi factori. În primul rând, climatul de incertitudine şi pierderile masive înregistrate 
pe piaţa de capital de-a lungul anului 2008 au determinat o reticenţă din partea administratorilor 
de fonduri în a investi în astfel de instrumente, preferând investiţiile mai sigure, de tipul 
depozitelor bancare sau titlurilor de stat. De altfel, acestea sunt preferate şi datorită faptului că 
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există această politică la nivelul fondurilor ca, în primii ani de funcţionare, să se investească în 
proporţie de peste 70 % în instrumente financiare cu risc scăzut (titluri de stat pe termen mediu 
şi lung, depozite şi conturi bancare, instrumente cu venit fix), din motive de prudenţialitate şi 
pentru acoperirea provizioanelor şi a garanţiilor impuse de lege, urmând ca, în următorii ani, să 
crească plasamentele cu risc investiţional mai ridicat, de tipul celor în acţiuni de pe piaţa de 
capital românească care oferă însă şi obţinerea de randamente superioare.  
  În al doilea rând, impactul încă nesemnificativ al fondurilor de pensii asupra pieţei de 
capital se datorează faptului că piaţa pensiilor facultative (pilonul III) a împlinit de abia trei ani 
de funcţionare (de la primele contribuţii virate în sistem) în luna iunie a anului 2010, astfel că 
fondurile sunt încă în stadiile incipiente de maturizare. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre 
piaţa pensiilor administrate privat. Începerea activităţii fondurilor de pensii pe pilonul II se va 
simţi mai pregnant, având în vedere că suma acumulată până acum nu este una foarte mare, iar 
procentul pe care îl pot aloca în acţiuni nu este nici el unul semnificativ, piaţa obligaţiunilor cu 
risc scăzut fiind redusă pe piaţă pentru ca să se simtă vreun efect asupra ei. Mai mult decât atât, 
procentul de 2,5 % destinat fondurilor administrate privat este foarte redus, comparativ cu alte 
state aparţinând Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est (Polonia are 7,3 %, Slovacia 9 
%, Ungaria 8%). Nici în viitor, România nu se va poziţiona mai bine din acest punct de vedere 
faţă de statele amintite, procentul maxim reglementat ajungând doar la 6 %. 
 În ceea ce priveşte structura portofoliilor investiţionale, în cazul statelor membre UE, 
aparţinând ECE, se observă ponderea mare a investiţiilor în instrumente cu venit fix (figura 3), 
în timp ce în alte state mai vechi ale UE (Marea Britanie, Olanda), ponderea activelor investite 
în acţiuni a crescut constant în ultimii ani (2001-2006), fiind între 49-62 %, în timp ce 
obligaţiunile s-au situat între 19-39 %. Din acest punct de vedere, România se poate compara cu 
statele din ECE cu fonduri de pensii cu ponderi mari din activele deţinute investite în 
obligaţiuni, care, deşi oferă rate de rentabilitate mai mici, sunt mai stabile decât cele cu ponderi 
mari în acţiuni. 
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Graficul 3. Structura plasamentelor realizate de fondurile de pensii în România şi alte ţări  
din Uniunea Europeană, aparţinând Europei Centrale şi de Est (%) 

 
4. Concluzii 
 
Ca şi în cazul comportamentelor micilor investitori, şi comportamentul investitorilor 

instituţionali sub forma fondurilor de pensii este un comportament subiectiv. Acesta se 
bazează pe analize şi previziuni proprii, însă se consideră că ei deţin mai multe informaţii, au 
o imagine de ansamblu mai bună asupra pieţei, cunoştinţe, abilităţi şi experienţă în gestionarea 
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banilor şi a valorilor mobiliare, decât alţi investitori. Din acest motiv, sunt consideraţi a fi 
„investitorii inteligenţi” de pe piaţă. Sofisticaţi şi bine informaţi, investitorii instituţionali sunt 
cei care stabilesc trendul pieţelor de capital în întreaga lume. Este adevărat însă că pieţele de 
capital puţin lichide, cum este cazul celei româneşti, sunt şi vulnerabile în faţa retragerii 
masive de fonduri din partea acestor investitori instituţionali, în anumite conjuncturi. 
Activitatea investitorilor instituţionali trebuie încurajată pe piaţa de capital românească, încă 
emergentă, pentru că, în mod cert, ea va conduce la o dezvoltare a pieţei autohtone şi la 
întărirea capacităţii acesteia de a face faţă sau de a-şi reveni mai rapid după perioade de 
instabilitate financiară. 

Considerăm că aportul fondurilor private de pensii la piaţa de capital în viitor va fi 
unul semnificativ, stimulând societăţile comerciale să se listeze pe piaţa de capital şi 
încurajând apariţia de noi produse financiare pe care să le poată achiziţiona în vederea 
diversificării portofoliului. Practic, fondurile private de pensii vor avea rolul de formator de 
cerere de instrumente financiare pe piaţa de capital. Un alt rol important pe care îl vor juca 
fondurile de pensii pe piaţa de capital românească va fi acela de creştere a calităţii acesteia, 
prin introducerea mecanismelor de guvernanţă corporativă în managementul companiilor 
listate, datorită faptului că acestea au interesul ca informaţiile despre modul de funcţionare al 
unei companii să fie prezentat în cel mai transparent mod posibil.  
 
Notă 
(1) Pilonul II a început să se implementeze de abia în 2008; Spre comparaţie, doar Republica 
Cehă a implementat Pilonul II mai târziu decât România (în februarie 2009), celelalte ţări 
aparţinând Europei Centrale şi de Est implementându-l după cum urmează: Slovenia (1992), 
Ungaria (1998), Polonia (1999), Letonia (2001), Estonia (2002), Bulgaria (2002), Lituania 
(2004), Slovacia (2005). 
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Rezumat. Primul pas în cadrul oricărui tip de cercetare îl constituie alegerea celei mai 
adecvate metodologii de cercetare. În literatura de specialitate există multe metodologii de 
cercetare în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică referitoare la dezvoltarea de modele de 
performanţă financiară. Datorită acestei abundenţe, este nevoie de descrierea celor mai 
importante metodologii. În acest articol sunt descrise metodologiile de cercetare din diferite 
domenii (de exemplu: ştiinţe sociale, sisteme informaţionale) şi se arată cum studiul meu de 
cercetare post-doctorală se bazează pe o combinaţie a acestor metodologii. 
 

Cuvinte-cheie: performanţă financiară; metodologie de cercetare; epistemologie; ştiinţa 
dezvoltării sistemelor; constructivism. 
 

Coduri JEL: B41, C38, C45, D83, G23, G24, G32, G33. 
Coduri REL: 2B, 8C, 9B, 11B. 

 
 

1. Introducere 
 
Înainte de a prezenta metodologiile de cercetare, este necesar să prezentăm înţelesul 

termenului „metodologie” care, în funcţie de contextul în care este utilizat, implică interpretări 
diferite. În primul rând, are un înţeles mai concret legat de o anumită tehnică sau o combinaţie 
de tehnici utilizate pentru a modela diverse legături (de exemplu: legătura dintre variabila 
„clasa” şi variabilele care definesc performanţele instituţiilor financiare nebancare). În al 
doilea rând, termenul „metodologie” are un înţeles mai abstract şi se referă nu numai la ce a 
fost utilizat în cercetarea ştiinţifică, dar şi la cum s-a desfăşurat această cercetare (de exemplu: 
pe bază de chestionare, prin dezvoltarea de modele, studii de caz etc.). În acest din urmă sens 
termenul „metodologie” este sinonim cu o „supermetodologie” care cuprinde toate „sub-meto-
dologiile” utilizate în cercetarea ştiinţifică respectivă. În acest articol vom utiliza cel de-al 
doilea înţeles al termenului. 

Problema de cercetare referitoare la evaluarea comparativă a performanţelor instituţiilor 
financiare nebancare este o problemă foarte serioasă pentru băncile centrale pentru că, prin 
elaborarea unei astfel de analize, resursele de timp şi de personal pot fi mai bine utilizate: 
banca centrală ar aloca mai multe resurse instituţiilor care prezintă un nivel scăzut de 
stabilitate financiară. În literatura de specialitate există numeroase metode care pot fi folosite 
pentru a trata problema modelării performanţelor instituţiilor financiare nebancare. Cu toate 
acestea, este necesar ca metodele statistice clasice utilizate pentru a colecta, corecta, memora, 
transforma şi analiza datele financiare să fie validate de alte metode. Această validare poate fi 
obţinută prin utilizarea aşa-numitelor metode de Inteligenţă Computaţională (metode de IC) 
cum ar fi metodele din următoarele domenii: machine learning, reţele neuronale, evolutionary 
computation şi fuzzy logic. Procesul de Descoperire a Cunoştinţelor în Baze de Date 
(Knowledge Discovery in Databases – KDD) şi motorul său, Data Mining (DM), reprezintă 
umbrela sub care metodele de IC operează. Fiecărei probleme de cercetare (care corespunde 
unei probleme reale din practică) îi pot corespunde unul sau mai multe „sarcini” (task-uri) de 
Data Mining în funcţie de modul în care abordăm problema. Problemei noastre de cercetare 
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(evaluarea comparativă a performanţelor instituţiilor financiare nebancare) îi corepund 
„sarcinile” de Data Mining de clasterizare şi clasificare. 

Cercetarea KDD şi DM se regăseşte la confluenţa mai multor discipline şi domenii de 
cercetare diferite, cum ar fi: statistica, teoria informaţională, bazele de date, inteligenţa 
artificială, machine learning, pattern recognition, fuzzy logic, vizualizarea şi programarea de 
înaltă performanţă. Natura ciclică şi interdisciplinară a procesului de cercetare de Data 
Mining ne fac să credem că cercetarea noastră nu poate şi nu trebuie să se bazeze pe o singură 
metodologie de cercetare. 

2. Metodologii de cercetare pentru elaborarea sistemelor informaţionale 

2.1. Metodologia de cercetare Burrel & Morgan/Iivari 
Burrell & Morgan (1979) prezintă o metodologie de cercetare pentru ştiinţele sociale. 

Între ştiinţele naturale care includ cercetări în domeniul fizicii, biologiei şi al 
comportamentului uman, ştiinţele sociale joacă un rol important (figura 1). 
 

Dimensiunea subiectivistă-obiectivistă 

Abordarea subiectivistă a 
ştiinţelor sociale    Abordarea obiectivistă a 

ştiinţelor sociale 

Nominalism ←  ontologia →  Realism 

Anti-pozitivism ←  epistemologia →  Pozitivism 

Voluntarism ←  natura umană →  Determinism 

Ideografică ←  metodologia →  Nomotetică 
Sursa: Burrell & Morgan, 1979. 
 

Figura 1. Schema de analiză a ipotezelor despre natura ştiinţelor sociale 
 

Metodologia de cercetare prezentată în Iivari et al. (1998) o extinde pe cea din Burrell 
& Morgan (1979) şi o aplică în contextul dezvoltării sistemelor informaţionale. În figura 2 
prezentăm într-o formă concisă metodologia propusă în Iivari et al. (1998). 

Cu toate acestea, cele două metodologii diferă din două puncte de vedere. Mai întâi, 
Iivari et al. (1998) presupune că dimensiunile unei analize paradigmatice sunt ontologia, 
epistemologia, metoda de cercetare şi etica cercetării, în timp ce pentru Burell şi Morgan 
ipotezele paradigmatice despre natura lumii sociale şi modalitatea în care poate fi investigată 
aceasta sunt: ontologia, epistemologie, natura umană şi metoda. În al doilea rând, Iivari et al. 
(1998) presupun că toate dimensiunile nu sunt dicotomii mutual exclusive pentru că „o ADSI – 
Abordare privind Dezvoltarea unui Sistem Informaţional – ar putea încorpora simultan 
caracteristici ale mai multor paradigme” spre deosebire de Burell & Morgan (1979) la care 
totul este alb sau negru. În conformitate cu dicţionarele (de exemplu: dicţionarul online 
Merriam-Webster) termenul „paradigmă” semnifică perspectiva general acceptată pentru o 
anumită disciplină la un anumit moment de timp. Spre deosebire de Burrell & Morgan (1979), 
Iivari et al. (1998) includ dimensiunea „natura umană” în cadrul dimensiunii „ontologia” şi 
adaugă ca o nouă dimensiune „etica cercetării”. Metodologia lui Iivari este similară cu cea din 
Fitzgerald & Howcroft (1998). Diferenţa este că cea dintâi propune dimensiunea „etica 
cercetării” (care sunt valorile care trebuie să ghideze cercetarea în dezvoltarea sistemelor 
informaţionale?), în timp ce cea de-a doua contrastează rigurozitatea ştiinţifică şi relevanţa 
referitoare la modalitatea în care cercetarea ar trebui să fie validată (nivelul axiologic). În 
esenţă aceste două dimensiuni sunt echivalente, dar prin „etică” ne interesează mai mult rolul 
dezvoltării sistemelor informaţionale ca ştiinţă (care ar trebui să fie acest rol) şi valoarea 
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acestei ştiinţe, în timp ce axiologia este preocupată mai mult cu modalităţile de a produce o 
cercetare de calitate.   

 În conformitate cu Iivari et al. (1998), ipotezele paradigmatice care guvernează 
cercetarea în dezvoltarea sistemelor informaţionale sunt definite după cum urmează. Prima 
ipoteză paradigmatică, ontologia, se preocupă cu ceea ce reprezintă natura informaţiilor şi a 
datelor, a sistemelor informatice, a resurselor umane implicate atât în dezvoltarea sistemelor, 
cât şi în utilizarea acestora, a tehnologiei şi a organizaţiilor civile şi societăţii ca un tot unitar. 
Există două abordări ontologice opuse referitoare la natura realităţii: realismul şi idealismul 
(nominalismul). Realiştii privesc datele ca descriind fapte certe, sistemele informaţionale ca 
sisteme implementate în mod tehnic, resursele umane ca fiind guvernate de legi deterministe 
şi organizaţiile ca fiind structuri relativ stabile, în timp ce idealiştii folosesc datele pentru „a 
construi” mai degrabă decât pentru a „reflecta” realitatea. Idealiştii pun accent pe aspectul 
social al sistemelor informaţionale. Iivari et al. (1998) au împrumutat distincţia dintre 
determinism şi voluntarism cu privire la fiinţele umane de la Burrell, Morgan (1979).  
Determiniştii privesc o fiinţă umană sau activităţile acesteia ca fiind complet determinate de 
situaţia sau de mediul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, în timp ce voluntariştii privesc 
fiinţele umane ca fiind complet autonome şi fără constrângeri. Pentru idealişti organizaţiile 
sau ceea ce înseamnă lumea exterioară pentru un individ nu reprezintă altceva decât nişte 
denumiri, concepte şi etichete utilizate pentru a structura realitatea (Burrell, Morgan, 1979). 
 

             Metodologie 
 
 

           Ontologie         Epistemologie                  Metode                Ethică 
- pozitivism 
- anti-pozitivism 

 
 

Interpretarea 
Informaţiilor/Datelor 
 
- fapte descriptive 
- sensuri constitutive 
 

Interpretarea SI 
 
- sisteme tehnice 
- sisteme 
organizaţionale/soci
ale 

Interpretarea 
fiinţelor 
umane 
 
- determinism 
- voluntarism 

Interpretarea 
tehnologiei 
 
- determinism 
tehnologic 
- alegerea 
umană 

Interpretarea 
organizaţiilor şi 
a societăţii 
- realism 
- structuralism 
- interacţionism 
- nominalism 

 
 

Metode 
constructive 
 
- dezvoltare 
conceptuală 
- dezvoltare 
tehnică 

Metode 
nomotetice 
- analiză 
matematică 
formalizată 
- experimente 
- studii de 
teren, 
chestionare 

Metode 
idiografice 
 
- studii de 
caz  
- cercetare 
proactivă 

Rolul ştiinţei 
SI 
 
- orientat 
către 
mijloace 
- interpretativ 
- critic 

Valoarea 
cercetării SI 
 
- orientat către 
organizaţie/ 
management 
- orientat către 
utilizator 
- altul 

Sursa: Iivari, 1991. 
 

Figura.2. Cadrul analizei paradigmatice 
 

Cea de-a doua ipoteză paradigmatică, epistemologia, se preocupă cu ceea ce înseamnă 
cunoaşterea umană şi cum se poate ajunge la această cunoaştere. Cu alte cuvinte, 
epistemologia se preocupă cu ceea ce ar trebui să fie rezultatul unei cercetări de dezvoltare a 
SI. Pentru unii cercetători (pozitiviştii) rezultatul cercetării de dezvoltare a SI ar trebui să 
constea în „metode şi abordări uşor generalizabile presupunând că cercetarea în dezvoltarea de 
SI este guvernată de regularităţi asemenea actelor legislative”, în timp ce ceilalţi (anti-
pozitiviştii) produc „constructe sau şabloane metaforice care ar putea să ajute dezvoltatorii SI 
cu introspecţii utile care pot fi evaluate atent în funcţie de fiecare proiect sau situaţie”. 
Epistemologia pozitivistă se bazează pe abordarea tradiţională prin care se testează regularităţi 
ipotetizate. Există două abordări diferite cu privire la justificare: verificarea şi falsificarea. 
„Verificaţioniştii” cred că regularităţile ipotetizate pot fi verificate prin intermediul unui 
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program experimental de cercetare (Burrell, Morgan, 1979), în timp ce „falsificaţioniştii” 
(Popper, 1963) argumentează că cercetătorii ar trebui să se concentreze în a demonstra că 
ipotezele nu sunt satisfăcute, din moment ce un singur exemplu negativ este suficient pentru a 
demonstra falsitatea unei teorii, în timp ce multe exemple pozitive nu sunt de natură să 
demonstreze că teoria este corectă. Pentru antipozitivişti cunoştinţele ştiinţifice sunt generate 
în urma interpretării şi înţelegerii umane a faptelor şi sunt asimilate de indivizi implicaţi în 
mod direct în activităţile ce urmează a fi studiate.  

Cea de-a treia ipoteză paradigmatică, metodologia de cercetare, se referă la metodele 
preferate de cercetare pentru dezvoltarea sistemelor informaţionale şi la prezentarea dovezilor 
prin care aceste metode de cercetare sunt justificate. Trebuie să subliniem, încă o dată, că, aici, 
termenul „metodologie de cercetare” are un înţeles abstract şi se referă mai degrabă la 
abordarea pe care se bazează cercetarea şi nu la o tehnică particulară utilizată în modelarea 
unei anumite legături. După cum Iivari et al. (1998) subliniază: „Termenul metodologie de 
cercetare în acest context se referă la procedurile (metodele de cercetare) utilizate în 
obţinerea cunoştinţelor despre ADSI (Abordările privind Dezvoltarea Sistemelor 
Informaţionale) şi MDSI (Metodologiile privind Dezvoltarea Sistemelor Informaţionale), la 
metodele şi uneltele de cercetare. Cunoştinţele la care se face referire în contextul ADSI 
constau în canoanele şi principiile necesare pentru a elabora şi a rafina ADSI. Acest lucru 
este analitic diferit de canoanele şi principiile pe care proiectanţii şi utilizatorii le urmează 
atunci când dezvoltă sisteme informaţionale”. Burrell & Morgan (1979) împart metodele de 
cercetare în două clase: nomotetice şi idiografice. Iivari et al. (1998) adaugă metodele 
constructiviste ca cea de-a treia clasă a metodelor de cercetare, argumentând că Sistemele 
Informatice şi Ştiinţa Calculatoarelor sunt discipline aplicate şi necesită metode care ar trebui 
să se ocupe cu ingineria artefactelor. Aceste artefacte pot fi fie artefacte conceptuale (modele, 
cadre de cercetare, proceduri) sau artefacte practice (de exemplu: programe software). 
Metodele nomotetice (analiza matematică-formală, chestionare, metode experimentale şi 
experimente de laborator) se preocupă cu rigurozitatea ştiinţifică a cercetării şi utilizează 
testarea ipotezelor şi alte metode cantitative pentru analiza datelor. Metodele idiografice se 
bazează pe cunoştinţele primare despre subiectul în cauză şi generează introspecţii 
„descoperite în relatări impresioniste regăsite în jurnale, biografii şi reportaje jurnalistice” 
(Burrell, Morgan 1979, p. 6). 

Cea de-a patra ipoteză paradigmatică, etica cercetării, se preocupă cu responsabilităţile 
pe care cercetătorul ar trebui să şi le asume pentru implicaţiile cercetării sale. Există două 
preocupări majore în ceea ce priveşte această ipoteză: rolurile cercetării privind dezvoltarea SI 
ca ştiinţă „aplicată” şi valorile produse de această cercetare. Există trei roluri potenţiale pentru 
ştiinţa de dezvoltare a SI (Chua, 1986, Oliga, 1988): orientate către mijloace, interpretative şi 
critice. Cercetarea conform primei categorii descrie mijloacele prin care se pot atinge diferite 
scopuri. Legitimitatea scopurilor nu este pusă la îndoială. Interpretiviştii presupun că lumea 
este intersubiectivă şi că ştiinţa poate reprezenta lumea cu concepte şi constructe sociale 
(Kvassov, 2002). Intersubiectivismul este procesul de cunoaştere a minţii umane. Pentru 
interpretiviştii cunoaşterea şi înţelegerea sunt acte de interpretare. Scopul cercetătorului 
interpretivist este „să  îmbunătăţească înţelegerea acţiunilor lor”, „cum este produsă şi 
reprodusă ordinea socială” (Chua, 1986). Cercetătorii „critici” presupun că scopurile cercetării 
pot constitui subiectul unei analize critice ca şi mijloacele (Iivari et al., 1998). Ar trebui să 
privim valorile cercetării privind dezvoltarea SI din două perspective: cine beneficiază  de pe 
urma cercetării şi dacă cercetarea privind dezvoltarea SI ar trebui considerată cercetare 
„value-free” sau nu. Utilizatorii SI, profesioniştii SI, managementul pot beneficia de pe urma 
cercetării SI. Pozitiviştii pretind că cercetarea poate şi ar trebui să fie „value-free”(1), spre 
deosebire de antipozitivişti, care neagă această posibilitate. 

După am prezentat mai sus, Burell & Morgan (1979) au simplificat activitatea de 
cercetare prin împărţirea abordărilor de cercetare în două clase distincte. Iivari et al. (1998) 
arată că această separare este prea simplistă, în mod special, atunci când este aplicată 
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cercetării privind dezvoltarea SI: deşi „metodele idiografice par a fi asociate mai mult unei 
poziţii ontologice idealiste”, „unele studii de caz pozitiviste par să facă parte de asemenea din 
această categorie”. Autorii citează articolul Lee (1991), care a integrat abordările pozitivistă şi 
interpretivistă. Cu toate acestea, pentru a ne face viaţa mai uşoară, atunci când luăm decizia 
referitoare la metodologia de cercetare, este recomandat să urmărim schema prezentată în 
figura 1. Ontologia realistă ar trebui să fie însoţită de epistemologie pozitivistă şi de metode 
de cercetare nomotetice. Aceasta reprezintă abordarea obiectivistă din schema lui Burell & 
Morgan, spre deosebire de cea subiectivistă care cuprinde: ontologia nominalistă, 
epistemologia antipozitivistă şi metode de cercetare ideografice. 

Abordarea subiectivistă-obiectivistă (Figura 1) în cercetarea privind dezvoltarea SI nu 
este singura abordare dicotomică care există în literatura de specialitate. Orlikowski & 
Baroudi (1991) propun două abordări antagonistice în cercetarea privind dezvoltarea SI: 
interpretivistă vs. pozitivistă. Kaplan & Duchon (1988) contrastează abordările calitativă şi 
cantitativă în cercetarea privind dezvoltarea SI. 
 

2.2. Metodologia de cercetare a lui March & Smith 
 
March & Smith (1995) prezintă un cadru de cercetare bidimensional pentru domeniul 

de cercetare privind tehnologia informaţiei (TI). Acest cadru de cercetare (Figura 3) poate fi 
aplicat ca metodologie de cercetare în domeniul dezvoltării SI din moment ce autorii nu fac 
nicio diferenţă între TI şi SI din punct de vedere teoretic. 
     

Activităţi de Cercetare 

Ştiinţe de Proiectare Ştiinţe Naturale 

 

Elaborează Evaluează Teoretizează Demonstrează 

Constructe     

Modele     

Metode     
Rezultatele 
Cercetării 

Instanţieri     

Sursa: March & Smith, 1995. 

Figura 3. O metodoogie de cercetare în ştiinţele naturale şi de proiectare 
 

 
Pentru autori Tehnologia Informaţiei este de obicei prezentată sub forma sistemelor TI 

care sunt „organizări complexe de hardware, software, proceduri, date şi resurse umane, 
dezvoltate pentru a soluţiona probleme ale indivizilor şi ale grupurilor în cadru organizat. 
Chiar dacă nu dorim aici să facem distincţia între conceptele de TI şi SI, merită menţionat că, 
în literatura de specialitate, există o astfel de diferenţiere: Checkland & Holwell (1998) 
precizează că cercetarea privind dezvoltarea SI trebuie privită în contextul tehnologiei 
informaţiei. 

March & Smith iau drept punct de referinţă lucrarea lui Simon (1981) şi precizează că 
cercetarea privind TI se referă la fenomene artificiale spre deosebire de cele naturale şi că 
fenomenele artificiale pot fi atât create, cât şi studiate. Există două categorii distincte de 
interese în cercetarea privind TI, unul descriptiv şi celălalt prescriptiv. Cercetarea descriptivă 
urmăreşte înţelegerea naturii TI. Cercetarea prescriptivă urmăreşte îmbunătăţirea performanţei 
TI (March, Smith, 1995). De aceea, în cercetarea privind TI pot să contribuie două categorii 
distincte ale ştiinţelor: ştiinţele de proiectare (prescriptive) şi ştiinţele naturale (descriptive). 
Ştiinţele naturale se preocupă cu înţelegerea realităţii – explicarea a cum şi de ce lucrurile au 
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un anumit parcurs – şi are două activităţi de cercetare principale: descoperirea (generarea unor 
teorii, legi etc.) şi justificarea (activităţi care testează ipoteze teoretice). Justificarea este 
apanajul celor două categorii de cercetători care se ocupă cu validarea, „verificaţioniştii” şi 
„falsificaţioniştii” menţionate mai sus în cadrul lucrării. Ştiinţele de proiectare (design 
science) se bazează pe două tipuri de activităţi de cercetare: elaborarea şi evaluarea. Ştiinţele 
de proiectare se preocupă cu elaborarea artefactelor şi evaluarea performanţelor lor practice. 

Există patru tipuri de rezultate care pot fi întâlnite în cazul ştiinţelor de proiectare: 
constructele, modelele, metodele şi instanţierile. Constructele sunt elemente semantice care 
conceptualizează problemele dintr-un domeniu şi soluţiile acestora. Modelele constituie un set 
de aserţiuni care descriu relaţiile de legătură între constructe. Modelele au nevoie de metode 
pentru a fi implementate. Instanţierile reprezintă artefactele finale, limitate ca scop şi elaborate 
pe baza constructelor, modelelor şi metodelor. În cercetarea privind TI, instanţierile pot 
preceda definirea completă a constructelor, modelelor şi metodelor, proiectanţii putându-şi 
folosi în acest scop intuiţia şi experienţa. 

Cadrul de cercetare propus în March, Smith (1995) susţine interacţiunea dintre cele 
două tipuri de activităţi de cercetare: ştiinţele naturale şi cele de proiectare care pot fi reciproc 
avantajoase. Mai întâi, cercetătorii ştiinţelor naturale creează teorii care pot fi exploatate de 
cercetătorii ştiinţelor de proiectare în elaborarea modelelor. Cu toate acestea, ştiinţele naturale 
nu sunt întotdeauna capabile să explice cum şi de ce funcţionează artefactele. Rezultatele 
ştiinţelor de proiectare (artefactele) pot genera fenomene care pot reprezenta ţinta cercetărilor 
ştiinţelor naturale (March, Smith, 1995). 
 

2.3. O altă metodologie: Constructivismul 
 

După cum am menţionat şi mai devreme, Iivari a adăugat un nou nivel metodologiei 
sale de cercetare: constructivismul. Metodele constructiviste se preocupă cu ingineria 
artefactelor. Autorul distinge între două categorii de dezvoltare a artefactelor: dezvoltarea 
conceptuală (dezvoltarea de modele, metode, proceduri) şi dezvoltarea tehnică care presupune 
implementarea artefactelor conceptuale, de exemplu, prin intermediul limbajelor de 
programare. Kasanen et al.(1993) discută aplicabilitatea unei abordări constructiviste în 
cercetarea în domeniul contabilităţii manageriale. Autorii argumentează că o abordare 
constructivistă presupune soluţionarea problemelor prin elaborarea de proceduri şi modele 
organizaţionale. Construcţiile sunt entităţi care generează soluţii pentru probleme explicite. 
Eficienţa construcţiilor se poate demonstra prin implementarea soluţiei. În cercetarea în 
domeniul contabilităţii manageriale construcţiile sunt denumite construcţii manageriale şi sunt 
utilizate pentru soluţionarea problemelor care apar în viaţa organizaţiilor/companiilor. Un 
limbaj artificial (alfabetul Morse, limbajele de programare) sau, în cazul contabilităţii 
manageriale, un nou model bugetar, un nou model de comparare a performanţelor pot fi 
considerate exemple de construcţii. Construcţiile nu ar trebui confundate cu „constructele” din 
cercetarea de proiectare din March & Smith (1995). Instanţierile ştiinţelor de proiectare pot fi 
asimilate construcţiilor. Unii autori (Järvinen, 2001, Lainema, 2003) consideră, şi noi înclinăm 
să le dăm dreptate că ştiinţele de proiectare şi constructivismul constituie una şi aceeaşi 
abordare. În acelaşi timp, construcţiile lui Kasanen sun similare cu artefactele lui Simon sau 
Iivari şi cu inovaţiile lui Järvinen. 

 
3. Metodologia de cercetare utilizată în cadrul cercetării din studiul postdoctoral 

 
Hevner et al. (2004), o extensie a studiului March & Smith (1995), propune şapte 

criterii pentru a ajuta cercetătorii, recenzorii, editorii şi cititorii să înţeleagă cum se poate face 
cercetare în mod eficient în ştiinţele de proiectare (constructivism). Autorii avertizează că 
aceste criterii trebuie respectate dacă se doreşte ca cercetarea să fie completă.  
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Primul criteriu presupune ca cercetarea să producă un artefact viabil (sub forma unui 
construct, model, metodă sau instanţiere). În studiul postdoctoral, voi respecta acest criteriu 
prin elaborarea de modele hibride pentru evaluarea performanţelor instituţiilor financiare 
nebancare.  

Cel de-al doilea criteriu presupune ca obiectivul cercetării să fie acela de a elabora 
soluţii pentru probleme practice relevante. Cercetarea mea tratează probleme practice 
importante cum ar fi modelarea performanţelor instituţiilor financiare nebancare cu ajutorul 
metodelor de IC. Cu alte cuvinte, utilizez metode noi pentru soluţionarea unor probleme vechi, 
dar, cu siguranţă, importante. 

Cel de-al treilea criteriu se referă la evaluarea proiectării. Voi evalua modelele pe baza 
mai multor criterii: cantitative, cum ar fi eroarea de cuantificare, rata de acurateţe sau eroarea 
„media pătratelor” sau calitative, cum ar fi fidelitatea faţă de fenomenele din realitate, forma, 
conţinutul şi bogăţia în cunoştinţe a conţinutului (Järvinen, 2001) sub forma predicţiilor 
rating-urilor sau claselor. Hevner et al. (2004) suportă această abordare: „Artefactele TI pot fi 
evaluate din punct de vedere al funcţionalităţii, completitudinii, consistenţei, acurateţei, 
performanţei, fiabilităţii, utilităţii, potrivirii cu organizaţia şi pe baza altor criterii calitative 
relevante”.  

Cel de-al patrulea criteriu presupune ca cercetarea să furnizeze contribuţii clare şi 
verificabile în domeniul proiectării artefactelor, al fundamentelor proiectării şi/sau al 
metodologiilor de proiectare. În articolele următoare îmi voi prezenta contribuţiile în utilizarea 
metodelor de IC pentru tratarea problemelor practice de cercetare. Contribuţia cercetării mele 
în ceea ce priveşte proiectarea artefactelor constă în prezentarea pentru fiecare model a paşilor 
care ar trebui urmaţi în proiectare. Mica mea contribuţie la metodologiile de cercetare constă 
în poziţionarea cercetării mele în cadrul numeroaselor metodologii de cercetare privind 
dezvoltarea SI disponibile în literatura de specialitate. 

Prin utilizarea unor metode riguroase pentru elaborarea şi evaluarea modelelor, voi 
trata cel de-al cincilea criteriu care se referă la rigurozitatea ştiinţifică.  

Cel de-al şaselea criteriu (a desfăşura cercetarea sub forma unui proces de căutare) 
este în mod particular important pentru proiectul meu de cercetare. Cercetarea în ştiinţele de 
proiectare, în mod particular elaborarea de modele de clasterizare şi clasificare este un proces 
intrinsec iterativ. Simon (1996) descrie procesul de proiectare ca un circuit închis de 
generare/testare. Voi dezvolta modelele în mod iterativ, le voi compara unele cu altele şi voi 
aplica cel mai bun model pentru un anumit caz. Nu este rezonabil să testăm toate soluţiile 
posibile pentru o anumită problemă. Trebuie să restricţionăm modelele pe care le vom utiliza, 
bazându-ne pe un număr satisfăcător de soluţii pentru o anumită problemă. În cercetarea mea 
voi urmări aceeaşi idee comparând un număr satisfăcător de modele. Voi selecta cel mai bun 
model pentru fiecare experiment realizat.   

Cel de-al şaptelea şi ultim criteriu se referă la comunicarea rezultatelor cercetării. 
Rezultatele cercetării trebuie să fie în mod eficient prezentate atât unei audienţe orientate spre 
tehnică, cât şi celei orientate spre management. Voi îndeplini acest criteriu tratând două tipuri 
de teme de cercetare: tema de cercetare legată de problemele practice tratate pentru audienţa 
managerială şi tema de cercetare legată de metodele de IC pentru audienţa tehnică. 

 
4. Concluzii 
 
În acest articol am prezentat diferitele metodologii de cercetare care ar putea fi 

utilizate în cercetarea privind dezvoltarea Sistemelor Informaţionale. Am comparat 
metodologiile de cercetare, am subliniat diferenţele lor şi am arătat cum pot fi combinate 
acestea în cazul cercetării în domeniul Data Mining. 

În studiul meu de cercetare postdoctorală voi utiliza o strategie de cercetare pluralistică 
punând accent pe constructivism (Iivari et al., 1998, Kasanen et al., 1993). Toate cele şapte 
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criterii necesare în realizarea unei cercetări constructiviste eficiente (Hevner et al., 2004) sunt 
respectate aşa cum am prezentat în secţiunea 3. 

Un studiu de cercetare fără o metodologie de cercetare pe care să se bazeze nu va fi 
uşor acceptat de către comunitatea de cercetători. 

 
Recunoaştere 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul 
POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul 
ştiinţelor economice din România”. 

 
 

Notă 
 (1) Pearson (Pearson, 1900) pretinde că esenţa ştiinţei este acumularea şi clasificarea „faptelor”. În anii 
1930 susţinătorii mişcării logice pozitiviste au demarcat aserţiunile în două categorii: positive şi 
normative. Aserţiunile positive sunt aserţiuni referitoare la fapte, în timp ce aserţiunile normative sunt 
aserţiuni referitoare la opinii. Popper (1963) s-a opus pozitiviştilor logici şi a argumentat că nu există 
aserţiuni pure („value-free”) sau fapte „pozitive” şi că toate faptele au valoare. 
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Rezumat. În ultimele decenii, principala preocupare a Uniunii Europene a fost 
reprezentată de crearea unei pieţe comune pentru produse şi servicii, un element important în 
cadrul acestui demers fiind reprezentat de procesul de integrare a sectorului financiar. Una 
dintre cele mai puţin integrate componente ale sistemului financiar european este 
reprezentată de sectorul de retail banking. Ţinând seama de aderarea României la Uniunea 
Europeană începând cu 2007, considerăm important să subliniem progresele ce s-au 
înregistrat în ceea ce priveşte integrarea sectorului de retail banking românesc. Scopul 
acestei lucrări este acela de a prezenta într-o formă nonexhaustivă principalele dinamici şi 
realizări ce au avut loc în cadrul procesului de integrare şi dezvoltare a sectorului de retail 
banking românesc. Pentru a evidenţia acest lucru am realizat o analiză pe baza „legii 
preţului unic”, precum şi a dinamicii nivelului de concurenţă ce există în cadrul sectorului de 
retail banking din România.  
 

Cuvinte-cheie: integrare; dezvoltare; retail banking; legea preţului unic; competiţie 
 
Coduri JEL: G21, F15, F39, N24. 
Coduri REL: 3D, 10I, 11C, 14K, 20B, 20E. 
 
 
1. Introducere 

  
În ultimele decenii obiectivul principal al Uniunii Europene a fost reprezentat de 

dezvoltarea unei pieţe comune europene a bunurilor şi serviciilor – inclusiv o piaţă de retail 
banking integrată. Modalitatea prin care un astfel de obiectiv ambiţios poate fi atins este 
reprezentată de adâncirea procesului de integrare financiară. În ceea ce priveşte sectorul de 
retail banking, un astfel de proces prezintă oportunităţi majore pentru băncile europene, care 
şi-ar putea dezvolta afacerile la nivel paneuropean, obţinând astfel beneficii sporite datorită 
economiilor de scară pe care le-ar atinge printr-un astfel de model operaţional. Pentru clienţii 
de retail banking beneficiile ce ar deriva ca urmare a adâncirii procesului de integrare ar fi 
reprezentate de creşterea exponenţială a accesului la o gamă mult mai largă de produse şi 
servicii bancare ce ar fi oferite la un raport optim cost/beneficiu. Se estimează că la nivelul 
Uniunii Europene există aproximativ 50 de milioane de clienţi de retail banking.  
 Ţinând seama de importanţa pe care o prezintă sectorul de retail banking european, 
considerăm oportună realizarea unui studiu ce va evidenţia principalele dinamici şi 
caracteristici ale procesului de dezvoltare şi integrare a acestui sector în cazul României. 
Pentru a atinge acest obiectiv am organizat lucrarea astfel: partea a doua a acesteia prezintă 
consideraţiile metodologice privind realizarea acestui studiu, oferind de asemenea şi o scurtă 
revedere a literaturii de specialitate ce tratează acest subiect; partea a treia a studiului 
subliniază dezvoltarea dinamică a sectorului de retail banking românesc, oferind o imagine de 
ansamblu asupra acestui proces; partea a patra este axată pe procesul de integrare a sectorului 
de retail banking din România, subliniind principalele caracteristici ale acestui proces şi 
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evidenţiind barierele care mai există încă în calea acestuia, iar partea a cincea conţine 
remarcile finale asupra studiului întreprins. 
 

2. Consideraţii metodologice  
  
Sistemul bancar european a trecut printr-o serie de schimbări profunde în ultima decadă, lucru 
surprins într-o serie de lucrări de specialitate atât empirice cât şi cantitative (Groeneveld, 
1999, Amel et al., 2004, Gual, 2004). În primul rând, liberalizarea şi integrarea pieţelor 
financiare europene, precum şi a sistemelor de plăţi şi transfer de fonduri au dus la creşterea 
presiunii asupra modelelor operaţionale tradiţionale pe care băncile europene le utilizau. 
 Ca răspuns la aceste schimbări, băncile europene şi-au universalizat şi diversificat 
operaţiunile, în special pe cele de retail banking, oferind: asigurări, posibilitatea de a investi în 
fonduri mutuale, axându-se inclusiv pe segmentul de private banking şi managementul 
portofoliului. În acelaşi timp companiile de asigurări şi fondurile de pensii şi-au dezvoltat 
propriile portofolii de servicii şi produse, oferind alternative viabile clienţilor de retail în ceea ce 
priveşte opţiunile acestora de economisire şi investiţii (Goddard et al., 2007). Ca urmare a 
acestor evoluţii diferenţele dintre bănci şi ceilalţi intermediari financiari au devenit din ce în ce 
mai estompate (Rajan, Zingales, 2003, Van der Zwet, 2003). În acelaşi timp, ca urmare a 
manifestării procesului de integrare europenă, din ce în ce mai multe bănci şi-au dezvoltat reţele 
paneuropene, prin intermediul subsidiarelor şi a sucursalelor, ceea ce a dus la creşterea gradului 
de competiţie pe mai multe pieţe europene (Lensink, Hermes, 2004, p. 5). 
 În ciuda efortului legislativ de a stimula şi armoniza procesul de integrare a sectorului 
bancar la nivel european, gradul ridicat de integrare ce se înregistrează pe pieţele monetare, de 
obligaţiuni sau de capital (Emiris, 2002, Hartmann et al., 2003, Baele et al., 2004, Manna, 
2004, Guiso et al., 2004, Cappiello et al., 2006) majoritatea studiilor academice întreprinse 
reliefează existenţa unui grad relativ redus de integrare a sectorului de retail banking 
(Dieckmann, 2006, Goddard et al., 2007, Staikouras et al., 2008, Schäfer, 2009). 
 Principalele bariere care au fost identificate de literatura de specialitate şi care stau în 
calea adâncirii procesului de integrare a sectorului de retail banking european sunt reprezentate 
de factorii economici locali, barierele lingvistice şi culturale existente şi nu în ultimul rând 
sistemele fiscale şi legislative în vigoare, ce sunt extrem de eterogene la nivelul Uniunii 
Europene (ECB, 2010, Berger et al., 2001, Buch, Heinrich, 2002, Berger et al., 2003). 
 Pentru a evidenţia progresele ce s-au înregistrat în cadrul procesului de integrare a 
sectorului de retail banking românesc ne vom folosi de metodologia aferentă legii preţului 
unic. Pentru a avea o imagine corectă asupra acestui proces extrem de complex vom analiza 
de asemenea schimbările ce au survenit în gradul de competiţie existent la nivelul sectorului 
românesc de retail banking.  
 Conform legii preţului unic, ca urmare a creşterii gradului de integrare, nivelul ratelor 
de dobândă nominale al diferitelor ţări membre ale Uniunii ar trebui să înregistreze un proces 
de convergenţă spre cea mai mică valoarea înregistrată (pentru o prezentare mai detaliată a 
consideraţiilor metodologice privind legea preţului unic a se vedea lucrările lui: Quiros şi 
Mendizabal, 2001, Fernández de Guevara et al., 2003, Baele et al., 2004). 
 

3. Dezvoltarea sectorului de retail banking din România 
  

În acest moment sistemul bancar românesc se găseşte într-un moment de răscruce. 
Manifestarea crizei financiare începând cu vara anului 2008 coroborată cu recesiunea 
economică din momentul de faţă a dus la deprecierea portofoliului de retail deţinut de băncile 
active în cadrul pieţei bancare româneşti. Acesta este un efect direct al diminuării salariilor 
medii şi al creşterii ratei şomajului. În ciuda procentajului redus de credite neperformante, 
gradul ridicat de întârzieri la plata creditelor existente duce la creşterea presiunii asupra 
capacităţii băncilor de a obţine profit, mai ales ţinând seama de gradul ridicat de provizioane 
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pe care trebuie să şi le constituie băncile având în vedere condiţiile actuale. În acest context, 
activitatea bancară s-a refocalizat, trecând de la o strategie de expansiune a creditării, specifică 
perioadei premergătoare verii lui 2008, la o strategie axată pe managementul portofoliului de 
credite existent. La acestea se adaugă presiunea constantă pentru diminuarea costurilor, ceea 
ce face ca băncile româneşti să îşi reevalueze constant capacităţile operaţionale, structura 
costurilor, portofoliul de credite deţinut precum şi planurile de afaceri pe termen scurt şi 
mediu. 
 La finele anului 2009, activele totale ale sistemului bancar românesc se situau la 
valoarea de 87,3 miliarde de euro, înregistrând o creştere de 2,7% comparativ cu anul anterior. 
De asemenea, dacă analizăm raportul per capita, atunci constatăm că la finele lui 2009 acesta 
era de 4.065 euro, înregistrând aproximativ aceeaşi valoare ca şi în anul precedent. Acest 
lucru se datorează în special unei uşoare aprecieri a cursului de schimb spre finalul anului 
2009, ceea ce s-a transpus într-o monedă naţională mai puternică. 
  

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi ale Băncii Central Europene. 
 

Figura 1. Evoluţia activelor sistemului bancar din România în perioada 2003-2009 
 
 În ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului bancar din România, putem observa că se 
înregistrează un grad relativ redus de intermediere financiară în comparaţie cu celelalte state 
din regiune sau cu media zonei euro. Astfel, în ciuda unei dezvoltări extrem de puternice a 
sectorului bancar românesc înregistrată în ultimii ani, putem afirma că există în continuare un 
potenţial de creştere neexploatat.  
 Raportul dintre depozitele şi creditele de retail a înregistrat o creştere constantă în 
perioada 2002-2008. De la declanşarea crizei financiare în vara anului 2008 acest raport s-a 
diminuat, ajungând să înregistreze la finele lui 2009 valoare de 120%, în scădere faţă de cei 
131% înregistraţi la finele lui 2008. În altă ordine de idei totalul depozitelor de retail în total 
depozite atrase la nivelul sectorului bancar românesc a înregistrat o creştere constantă, de la 
50% în 2002 la 60% la finele lui 2009, acest lucru subliniind importanţa sectorului de retail 
banking pentru sectorul bancar din România.    
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Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi a Băncii Centrale Europene. 
 

Figura  2. Gradul de dezvoltare a sistemelor bancare din diferite ţări ale Uniunii Europene 
 
 În ceea ce priveşte evoluţia creditelor de retail, acestea au cunoscut o lungă perioadă 
de creştere şi dezvoltare între anii 2002 şi 2008, în special ca urmare a campaniilor agresive 
de promovare a creditelor de consum (aşa-zisele „credite cu buletinul”), urmată de o perioadă 
de stagnare puternică începând cu 2008 şi continuată în 2009 ca urmare a crizei financiare şi a 
recesiunii economice. Rata anuală de creştere pentru ultimii doi ani a fost de aproximativ 
0,5%, ajungându-se la valoarea de 24 miliarde de euro pentru creditele de retail la finele lui 
2009. La acestea se adaugă şi previziunea Băncii Naţionale a României care estima pentru 
2010 o diminuare a creditării de retail de aproape 6% ca urmare a deprecierii mediului 
economico-financiar pe fondul măsurilor adoptate de Guvernul României.  
 

 
 Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi a Băncii Central Europene. 
 

Figura 3. Evoluţia creditelor de retail în România în perioada 2003-2009 
 
 Conform datelor furnizate de Banca Naţională a României şi de Banca Centrală 
Europeană, la finele anului 2009 aproximativ 72% din creditele de retail erau reprezentate de 
credite de consum, în timp ce creditele ipotecare reprezentau doar 25%. În ciuda creşterii 
ponderii creditelor ipotecare din ultima perioadă acestea continuă să înregistreze un nivel 
scăzut în comparaţie cu media europeană (e.g. la finele lui 2009 creditele ipotecare 
reprezentau aproximativ 70% din totalul creditelor de retail acordate în Cehia, în timp ce în 
Ungaria acestea reprezentau 51%). Volumul creditelor ipotecare a ajuns la finele lui 2009 la 6 
miliarde de euro, cu aproximativ 18% mai mult decât valoarea înregistrată la finele lui 2008, 
în timp ce volumul creditelor de consum s-a diminuat în aceeaşi perioadă cu 2,4%, ajungând 
la 17,2 miliarde de euro. Aceste evoluţii pot fi atribuite în parte implementării proiectelor 
„Prima casă I & II”, care au stimulat într-o oarecare măsură împrumuturile ipotecare în timp 
ce acordarea creditelor de consum a fost afectată negativ de deprecierea mediului economico-
financiar din România.  
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 După o lungă perioadă de diminuare a ratelor de dobândă, atât la creditele, cât şi la 
depozitele de retail, începând cu vara anului 2008 s-a înregistrat o schimbare a evoluţiei 
acestora, înregistrându-se un trend ascendent. Această evoluţie poate fi în parte explicată 
plecând de la politica Băncii Naţionale a României, care începând cu 2007, pentru a avea un 
control mai strict asupra inflaţiei, a crescut dobânda de politică monetară în repetate rânduri, 
în timp ce mediul economico-financiar a început să dea semne de deteriorare. În ciuda unor 
diminuări succesive ale dobânzii de politică monetară declanşate începând cu ianuarie 2009 
pentru a stimula procesul de creditare, rezultatele acestei abordări au întârziat să apară.  
 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi ale Băncii Centrale Europene. 
 

Figura 4. Evoluţia ratelor de dobândă la creditele şi depozitele de retail 
în perioada 2003-2009 

 
 În ceea ce priveşte structura pieţei bancare româneşti, aceasta este compusă din 42 de 
instituţii de credit care sunt în acest moment active pe piaţă, dintre care 9 sunt sucursale ale 
unor bănci străine. Majoritatea băncilor din sistem sunt bănci comerciale universale, ce oferă 
o gamă completă de produse şi servicii de retail banking. În altă ordine de idei, după o 
perioadă de avânt între 2002 şi 2008, dezvoltarea canalelor  de distribuţie pentru activitatea de 
retail banking în România a fost încetinită, majoritatea băncilor făcându-şi publică intenţia de 
a-şi amâna planurile de extindere a reţelei.  
 Pe baza analizei întreprinse putem conchide că sectorul de retail banking din România 
a înregistrat o dezvoltare puternică pe fondul procesului de integrare europeană. De asemenea, 
putem observa că, în ciuda gradului redus de penetrare a serviciilor de intermediere financiare 
ce se înregistrează în România, sectorul bancar românesc a fost afectat de o criză ce nu poate 
fi atribuită în totalitate problemelor financiare de la nivel internaţional. Nu în ultimul rând, 
considerăm importantă sublinierea faptului că sectorul de retail banking românesc 
înregistrează un potenţial de dezvoltare imens, având posibilitatea de a beneficia de ultimele 
tehnologii bancare şi implicit având şansa de a comprima etapele de dezvoltare pe care trebuie 
să le parcurgă.  
 

4. Integrarea sectorului de retail banking din România 
  

Pentru a evidenţia evoluţia gradului de integrare în cazul sectorului de retail banking 
românesc vom folosi un panel de ţări alcătuit din principalele economii din regiune. 
Considerăm mult mai oportună această abordare deoarece: 1) majoritatea economiilor din 
regiune care sunt membre ale Uniunii Europene au acelaşi trecut economic centralizat la fel ca 
şi în cazul României, ceea ce evidenţiază necesitatea lor de a fi trecut într-o primă fază prin 
intermediul unei perioade de tranziţie de la economia centralizată la cea de piaţă pentru ca mai 
apoi să se integreze în Uniunea Europeană; 2) evoluţiile macroeconomice ale României au 
fost mult mai corelate cu evenimentele economice din aceste ţări aflate în proximitatea ei, 
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decât, de exemplu, cu cele înregistrate în statele din zona euro; 3) atât în cazul acestor state 
din regiune, cât şi în cazul României, riscul valutar are un efect major în ceea ce priveşte 
dezvoltarea economiei; 4) şi nu în ultimul rând, evoluţia sectorului de retail din România va 
tinde să urmeze aceleaşi jaloane în dezvoltarea sa precum cele parcurse în cazul sistemelor de 
retail banking din aceste state, pentru a atinge nivelul de dezvoltare şi maturitate necesar 
adoptării monedei unice europene şi intrării în zona euro.  
 Ţinând seama de aceste aspecte, vom alcătui panelul nostru din următoarele state: 
Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia. 
 Vom începe analiza noastră prin compararea convergenţei ratelor de dobândă nominale 
şi reale pentru creditele de retail, mai exact în cazul creditelor de consum. Am luat în 
considerare aceste rate de dobândă deoarece creditele de consum reprezintă principala 
categorie de credite de retail în cazul României, acest aspect fiind evidenţiat în cadrul 
capitolului anterior.    
 

  
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi ale Băncii Centrale Europene. 
 

Figura 5. Convergenţa ratelor de dobândă nominale la creditele de consum din România, Polonia, 
Ungaria, Cehia şi Slovacia 

 
 Putem observa din analiza convergenţei ratelor de dobândă nominale că la nivelul 
acestor state s-a manifestat o adâncire a procesului de integrare a sectorului de retail banking 
şi o aliniere la trendul european, fapt ce tinde să confirme ipotezele legii preţului unic. Pentru 
a obţine o imagine mai clară asupra acestui proces vom analiza de asemenea convergenţa 
ratelor reale de dobândă pentru aceeaşi categorie de credite.   
 În urma analizei realizate, putem observa că în cazul ratelor reale de dobândă există o 
tendinţă de divergenţă a acestora în perioada 2005-2007 ce poate fi atribuită deficienţelor 
înregistrate în obţinerea unui climat macroeconomic stabil, mai ales în cazul României. În 
contrast cu acestea, Slovenia şi Polonia au reuşit în aceeaşi perioadă să înregistreze progrese 
substanţiale în normalizarea mai multor indicatori macroeconomici precum ratele de schimb 
sau creşterea economică (care, deşi a înregistrat un nivel relativ mediu în cazul acestor ţări a 
putut fi menţinută pe o perioadă îndelungată). 
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Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi ale Băncii Central Europene. 
 

Figura 6. Convergenţa ratelor de dobândă reale la creditele de consum din România, Polonia, 
Ungaria, Cehia şi Slovacia 

 
 Aceste evoluţii subliniează faptul că în cazul României există o serie de alţi factori 
care au un efect direct asupra integrării sectorului de retail banking, decât cei care sunt legaţi 
direct de acest proces. O serie dintre aceşti factori sunt reprezentaţi de: stabilizarea mediului 
macroeconomic, deschiderea contului de capital, prezenţa şi creşterea numărului de 
investitori străini de pe piaţa de capital românească, integrarea la nivel european a pieţei 
interbancare româneşti şi nu în ultimul rând prezenţa ridicată a băncilor străine în cadrul 
sistemului bancar Românesc (atât prin intermediul subsidiarelor, cât şi al sucursalelor).   
 În acest context devine interesantă o analiză a evoluţiei gradului de competiţie existent 
în cadrul sectorului de retail banking din România. Chiar dacă nu putem distinge pe baza 
datelor de care dispunem între dezvoltarea concurenţei din sectorul de corporate şi retail 
banking, toate băncile mari din cadrul sistemului bancar din România dispun de o componentă 
puternică de retail, considerând acest sector o componentă cheie a planului lor operaţional.  
 

 
 Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi ale Băncii Central Europene. 
 

Figura 7. Evoluţia indicatorul Herfindhal privind gradul de competiţie de pe piaţa românească  
de retail banking în perioada 2003-2008 
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Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor Băncii Naţionale a României şi ale Băncii Central Europene. 
 

Figura 8. Evoluţia ponderii activelor primelor 5 bănci din sistemul bancar românesc 
 în perioada 2003-2008 

 
 Din analiza noastră putem deduce că sectorul bancar românesc a înregistrat o puternică 
tendinţă de consolidare a activităţii, ca urmare a diminuării gradului de competiţie existent pe 
piaţa bancară. În special băncile mari au întreprins o serie de campanii agresive ce le-au 
solidificat prezenţa pe piaţă, făcând extrem de dificilă dezvoltarea de către competitorii mai 
mici a unor nişe lucrative. Putem observa că unul din efectele crizei financiare ce s-a 
manifestat în ţara noastră începând cu mijlocul lui 2008 a fost reprezentat de diminuarea 
ponderii primelor cinci bănci din sistem cu aproape 10%, în condiţiile în care indexul 
Herfindahl a înregistrat aproape aceeaşi valoare. Acest lucru denotă o oarecare stabilitate a 
gradului de competiţie existent pe piaţă în timp ce activele bancare au început să fie distribuite 
oarecum mai uniform. Acesta este un efect al politicii de raţionalizare a creditării, întreprinsă 
de marile bănci, coroborat cu operaţiunile de consolidare întreprinse de jucători mai mici care 
au încercat să îşi conserve şi să îşi solidifice activele pe care le deţineau. 
 Pe baza analizei întreprinse putem desprinde două caracteristici primordiale ale 
sectorului de retail banking românesc: pe de-o parte, volumul activelor bancare deţinute de 
băncile străine expune sistemul la riscuri internaţionale (un bun exemplu în acest caz fiind 
reprezentat de semipanica ce s-a dezvoltat ca urmare a crizei din Grecia), în timp ce pe de altă 
parte, prezenţa băncilor străine a ajutat la dezvoltarea sectorului de retail banking încă de la 
finele anilor 90, însă nu a condus la o diminuare simţitoare a costurilor aferente produselor şi 
serviciilor bancare oferite.  
  

5. Concluzii 
  

Corelând rezultatele celor două analize întreprinse putem concluziona că procesul de 
integrare a sectorului de retail banking românesc se manifestă, însă nu a reuşit încă să 
furnizeze rezultatele scontate. Trebuie totuşi să subliniem faptul că în momentul de faţă 
adâncirea procesului de integrare a sectorului de retail banking depinde într-o măsură mai 
mare de factori ai pieţei şi de factori colaterali (e.g. schimbarea ofertelor bancare, stabilitatea 
economico-financiară, adoptarea monedei unice europene) decât de factori ce pot fi 
armonizaţi prin reglementări adoptate la nivel european. Acesta este motivul pentru care 
considerăm dezvoltarea şi integrarea sectorului de retail banking din România, ca fiind un 
proces în plină desfăşurare, departe de a se fi încheiat, care tocmai a intrat în faza 
schimbărilor fundamentale, ce se vor realiza într-o perioadă de timp mai îndelungată, în care 
cu siguranţă vor aduce beneficii imense. 
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Rezumat. Această lucrare se concentrează asupra relaţiei cauzale triunghiulare între 
investiţiile străine directe, cursul de schimb şi piaţa de capital la nivelul ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est. În acest scop, vom utiliza ponderea capitalizării bursiere corespunzătoare  
societăţilor cotate la bursă în PIB ca proxy pentru gradul de dezvoltare al pieţei de capital, 
variabilitatea cursului de schimb ca proxy pentru mediul macroeconomic şi ponderea 
investiţiilor străine directe în PIB, ca proxy pentru capacitatea ţării de a atrage investitorii 
străini şi pentru a recupera unele deficienţe macroeconomice. Perspectiva este dinamică, 
fiecare variabilă este concepută sub forma unei cauze şi a unui efect în sistemul de relaţii. 
 

Cuvinte-cheie: investiţii străine directe; cursul de schimb; capitalizare bursieră. 
 
Coduri JEL: C50, F20, G20. 

 
 

1. Introducere 

Investiţiile Străine Directe (ISD) din Europa Centrală şi de Est au înregistrat o tendinţă 
ascendentă în ultimii 15 ani. Deoarece fluxurile financiare au fost considerate ca un suport 
pentru stabilizarea macroeconomică, ţările au recurs la diverse măsuri pentru a deveni mai 
atractive în percepţia investitorilor străini. Sistemul de măsuri se referă la eliminarea restricţiilor, 
privatizarea companiilor de stat şi reducerea presiunii fiscale, precum şi subvenţii semnificative. 
Între timp, investiţiile străine directe au generat efecte pozitive importante din punctul de vedere 
al creşterii ocupării forţei de muncă şi extinderea gamei de produse şi servicii. 

Din cauza propagării în lanţ a efectelor pozitive generate de investiţiile străine directe, 
există o literatură consistentă privind acest subiect, un accent deosebit fiind plasat pe factorii 
determinanţi care încurajează creşterea investiţiilor străine directe (Tomlin, 2000). 

Mai mult decât atât, numeroase studii au conceput investiţiile străine directe nu numai 
ca un receptor, dar şi ca un declanşator de alte fenomene economice, cum ar fi dezvoltarea 
pieţei de capital sau reducerea deficitului bugetar (Klein, Rosengren, 2002). Încă din 1983, 
Errunza a relevat că influxurile de capital străin exercită un impact asupra pieţei de capital. 
Mai târziu, Yartey (2008) a subliniat că investiţiile străine directe implică un cadru 
instituţional şi de reglementare consecvent, cerinţe de publicare şi listare convenabile şi 
politici de tranzacţionare echitabile, cu efecte pozitive asupra încrederii investitorilor. 
Percepţia pozitivă a investitorilor determină creşterea participaţiilor deţinute de investitori, 
care atrag, ulterior, mai multe intrări de capital. 

Garcia şi Liu (1999), Yartey şi Adjasi (2007) au examinat relatia dintre investiţiile 
străine directe şi alte variabile macroeconomice, subliniind complexitatea interacţiunilor 
dintre variabile. Singh (1997) a identificat o relaţie pozitivă între creşterea economică, 
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dezvoltarea pieţei de capital şi investiţiile străine directe. Kiyota şi Urata (2004) au subliniat 
faptul că investiţiile străine directe completează investiţiile interne private şi ameliorează 
transferul de tehnologie. Mai multe studii recente au evidenţiat faptul că investiţiile străine 
directe sunt asociate cu reforma cadrului instituţional şi a cadrului de reglementare, practici 
adecvate de asigurare a transparenţei financiare şi politici corecte de tranzacţionare, care 
generează mai multă încredere în piaţă. 

Această lucrare se concentrează asupra relaţiei cauzale triunghiulare între investiţiile 
străine directe, cursul de schimb şi piaţa de capital la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de 
Est. În acest scop, vom utiliza ponderea capitalizării bursiere corespunzătoare  societăţilor 
cotate la bursă în PIB ca proxy pentru gradul de dezvoltare al pieţei de capital, variabilitatea 
cursului de schimb ca proxy pentru mediul macroeconomic şi ponderea investiţiilor străine 
directe în PIB, ca proxy pentru capacitatea ţării de a atrage investitorii străini şi pentru a 
recupera unele deficienţe macroeconomice. 

 
2. Metodologie 
 
Metodele care sunt valorificate în scopul de a analiza seriile de timp constau în co-

integrare şi funcţiile de impuls-răspuns determinate printr-un model al vectorilor cu corecţie 
de erori (VECM).  

Modelul poate fi aplicat la nivelul fiecărei ţări sub forma:  
ΔXt = δ0 + Γ1 × ΔXt-1 + Γ2 × ΔXt-2 + Γ3 × ΔXt-3 + α × β” × Xt-1 + εt 

unde 
Xt = (log(FDI/GDP), log(MK/GDP), log(VAR_EXCH_RATE)) 
FDI/GDP ═ Ponderea investiţiilor străine directe în Produsul Intern Brut  
MK/GDP ═ Ponderea capitalizării bursiere a companiilor listate pe piaţa de capital în 
 

produsul intern brut  
VAR_EXCH_RATE ═ Variaţia trimestrială a cursului valutar  
δ0 = Γ0 – α × β0,  
εt  N(0, Ὠ) 
Modelul vectorilor cu corecţie de erori este concentrat pe doi parametri-cheie, cum ar 

fi α şi β. 
Matricea β” reprezinta vectorul de cointegrare şi încorporează relaţiile pe termen lung 

dintre variabilele endogene. 
Matricea α reflectă ajustarea dinamică a variabilelor endogene la abateri de la 

echilibrul pe termen lung reprezentat de β" × X. 
Granger (1981) a introdus conceptul de tehnici de co-integrare, care este util pentru 

relaţiile pe termen lung şi pentru rezolvarea dificultăţilor implicate de non-staţionaritate. 
Metodologia de cointegrare cere ca toate variabilele să aibă acelaşi ordin de integrare,  ceea ce 
determină necesitatea ca variabilele care urmează să fie supuse testului unit root prin 
intermediul metodelor Augmented Dickey Fuller-şi Philips-Perron. 

 
3. Abordare empirică şi discuţii   
 
Primul pas în demersul empiric este reprezentat de testele unit root care vizează 

identificarea caracteristicilor la nivelul variabilelor din punctul de vedere al staţionarităţii 
(Tabelul 1). Variabilele sunt supuse testelor în niveluri şi prima diferenţă. Rezultatele 
statistice relevă faptul că variabilele sunt integrate de ordinul unu, subliniind dimensiunea 
tranzitorie a şocurilor. Această constatare este în concordanţă cu lucrările anterioare privind 
caracteristicile mediului macroeconomic în ţările din Europa Centrală şi de Est (Triandafil, 
Brezeanu, 2009). 
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Deoarece variabilele s-au dovedit a avea acelaşi ordin de integrare, următorul pas în 
procesul de analiză este reprezentat de testele de cointegrare. Pe baza criteriului Akaike 
(AIC), am selectat  lagul 4 pentru estimare. Testele Trace şi Maximum Eigenevalue au permis 
respingerea ipotezei nule privind relaţiile de cointegrare între variabile, ceea ce reflectă 
existenţa unei relaţii pe termen lung. 

 
Tabelul 1 

Testul unit root 
 

ADF Test PP Test  
Levels 1st Difference Levels 1st Difference 

FDI/GDP -1.3345 -3.0677 - 2.9546 -14.8857 
MK/GDP -1.6790 -3.2257 -3.6645 -1.7688 
VAR_EXCH_RATE -1.9954 -3.7082 -1.3685 -3.2556 

 
Tabelul 2 

Testul de cointegrare 
Valorile în [ ] reprezintă p-values 

Trend 
assumption Test Lag r=0 r≤1 r≤2 

Λtrace 4 22.65 [0.03] 5.43 [0.44] 0.88 [0.22] Linear 
deterministic 

trend Λmax 4 19.44 [0.01] 6.03 [0.54] 0.73 [0.29] 
 
Outputul statistic corespunzător testului de cointegrare ne permite analiza funcţiilor de 

impuls  răspuns în scopul de a determina caracteristicile speciale ale interacţiunii dintre 
variabile, cu accent pe modul în care investiţiile străine directe sunt interrelaţionate cu 
sistemul de indicatori financiari. 

În primul rând, analiza va concepe investiţiilor străine directe ca un declanşator pentru 
alte variabile. Presupunem că sub impactul unor importante investiţii străine directe, cursul de 
schimb este probabil să fluctueze în sensul unei aprecieri a monedei naţionale. Mai mult decât 
atât, piaţa de capital este probabil să se dezvolte, iar indicatorii de lichiditate şi capitalizare ai 
acesteia să se amelioreze sub impactul fluxurilor financiare importante. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre investiţiile străine directe şi cursul de schimb, Cehia 
reflectă un impact pozitiv pe parcursul întregii perioade de analiză, în sensul că sub influenţa 
unor importante investiţii străine directe, cursul de schimb tinde să reflecte o apreciere a 
monedei naţionale; acest efect poate fi remarcat la nivelul altor ţări, dar ceea ce diferenţiază 
acest impact este tocmai perioada de timp în care este evident (Anexa 1). 

În cazul Ungariei şi Bulgariei, efectul nu este exercitat într-un mod liniar, ci cu variaţii 
de la o perioadă la alta. Dacă am divide întreaga perioadă în subperioade, vom remarca că, în 
timpul unor perioade de timp, efectul este pozitiv în timp ce în alte perioade de timp, efectul 
este negativ. 

În cazul Poloniei şi României, impactul negativ este exercitat continuu pe parcursul 
întregii perioade de timp. O analiză la nivelul abaterii standard a cursului de schimb ne 
permite să interpretăm acest efect negativ permanent. Fluctuaţia cursului de schimb este cea 
mai mare în cazul României şi Poloniei, sugerând că în aceste ţări volatilitatea cursului de 
schimb a fost generată de dezechilibre macroeconomice severe în această perioadă de timp, în 
pofida nivelului ridicat al investiţiilor străine directe, în aşa fel încât  dezechilibrele structurale 
reflectate în fluctuaţia cursului de schimb nu au fost compensate. 

În ceea ce priveşte impactul exercitat de către investiţiile străine directe în funcţie de 
ponderea  în PIB a capitalizării bursiere a societăţilor cotate, se remarcă faptul că, în cazul 
Bulgariei şi României, impactul este constant pozitiv, în sensul că fluxurile financiare au 
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sprijinit în mare măsură dezvoltarea pieţei de capital; în alte ţări, cum ar fi Cehia, Ungaria şi 
Polonia, impactul nu este semnificativ. Un aspect interesant constă în faptul că tocmai în ţările 
în care piaţa de capital este dezvoltat (aspect demonstrat de ponderea cea mai mare 
capitalizare de piaţă în produsul intern brut), cum ar fi Ungaria, Cehia şi Polonia, impactul nu 
este semnificat 

Un aspect interesant constă în faptul că tocmai în cazul ţărilor în care piaţa de capital 
este dezvoltată (aspect demonstrat de ponderea cea mai mare a capitalizării de piaţă în 
produsul intern brut), cum ar fi Ungaria, Cehia şi Polonia, impactul nu este semnificativ. 
Această concluzie este susţinută de faptul că piaţa de capital a evoluat sub impactul altor 
factori în aceste ţări (El-Wassal şi Kamal, 2005), astfel încât influenţa investiţiilor străine 
directe este de o importanţă redusă. 

Migrând analiza către investiţiile străine directe în calitate de receptor al efectelor 
exercitate de alte variabile, vom remarca un grad mai ridicat de eterogenitate la nivel de ţară. 
În cazul  României, investiţiile străine directe reacţionează la cursul de schimb, dar numai în 
direcţia negativă, ceea ce înseamnă că acesta a înregistrat o tendinţă de scădere sub influenţa 
fluctuaţiei cursului de schimb. Putem aprecia că nivelul ridicat de volatilitate înregistrat de 
cursul de schimb a determinat o anumită reticenţă a investitorilor străini în ceea ce priveşte 
operaţiunile de localizare a lor în această ţară. 

Acelaşi efect negativ se remarcă şi în cazul Bulgariei şi Poloniei. De fapt, în cazul 
Bulgariei, dinamica este semnificativ nonliniară, deoarece există perioade scurte de timp 
atunci când reacţia investiţiilor străine directe sub impulsul cursului valutar este pozitivă, dar 
această dinamică este urmată de o reacţie diferită. Cea mai complexă dinamică se 
înregistrează în cazul Cehiei; investiţiile străine directe reacţionează sub la impulsul cursului 
de schimb într-un mod pozitiv, în ciuda faptului că la începutul perioadei de timp analizate, 
impactul a fost negativ. 

În ceea ce priveşte deviaţia standard corespunzătoare cursului de schimb, Cehia nu a 
înregistrat o fluctuaţie mare la nivelul cursului valutar, ceea ce explică impactul pozitiv asupra 
investiţiilor străine directe. Deoarece cursul de schimb nu a înregistrat o volatilitate 
semnificativă, o monedă naţională destul de stabilă poate acţiona ca un determinant al 
investiţiilor străine directe. 

În ceea ce priveşte impactul exercitat de către piaţa de capital asupra investiţiilor 
străine directe, cercetarea relevă că acest impact are un caracter pozitiv mai ales în cazul 
Ungariei şi României. În aceste ţări, gradul de dezvoltare a pieţei de capital este cel mai redus. 
În cazul Poloniei, care înregistrează cea mai mare pondere a capitalizării bursiere în PIB, 
impactul este destul de slab. Aceste constatări sunt în opoziţie cu presupunerile noastre iniţiale 
care implicau un impact real al pieţei de capital asupra investiţiilor străine directe în ţările în 
care piaţa de capital este foarte dezvoltată. 

Concentrându-se pe modul în care dezvoltarea pieţei de capital este corelată cu alte 
variabile, vom remarca faptul că, în cazul Ungariei şi Poloniei, acest indicator a reacţionat 
într-o manieră semnificativă la impulsurile cursului de schimb în timp ce în cazul României, 
Cehiei şi Bulgariei, reacţia a fost de o intensitate mai mică. În ceea ce priveşte reacţia pieţei de 
capital sub impactul investiţiilor străine directe, concluziile sunt foarte interesante; în toate 
cazurile, ponderea în PIB a capitalizării societăţilor cotate la bursă reacţionează într-un mod 
coerent sub impactul investiţiilor străine directe. 

 
Concluzii 
 
Această lucrare se concentrează asupra relaţiei cauzale triunghiulare între investiţiile 

străine directe, cursul de schimb şi piaţa de capital la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de 
Est. În acest scop, vom utiliza ponderea capitalizării bursiere corespunzătoare  societăţilor 
cotate la bursă în PIB ca proxy pentru gradul de dezvoltare al pieţei de capital, variabilitatea 
cursului de schimb ca proxy pentru mediul macroeconomic şi ponderea investiţiilor străine 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 636 

directe în PIB, ca proxy pentru capacitatea ţării de a atrage investitorii străini şi pentru a 
recupera unele deficienţe macroeconomice.  

Rezultatele statistice au relevat faptul că variabilele sunt integrate de ordinul unu, 
subliniind dimensiunea tranzitorie a şocurilor. Această concluzie a permis efectuarea testelor 
de cointegrare, care au determinat constatări importante. Analiza s-a axat pe investiţiile străine 
directe, atât în poziţia de factor determinant pentru dinamica altor indicatori macroeconomici, 
precum şi în poziţia de un receptor de a efectelor exercitate de alte variabile. 

Analiza a relevat un grad mai mare de eterogenitate la nivel de ţară. Cehia reflectă un 
impact pozitiv pe parcursul întregii perioade de analiză, în sensul că, sub influenţa unor 
importante investiţii străine directe, cursul de schimb tinde să reflecte o apreciere a monedei 
naţionale; acest efect poate fi remarcat la nivelul altor ţări, dar ceea ce diferenţiază acest 
impact este tocmai perioada de timp în care este evident. 

În cazul Ungariei şi Bulgariei, efectul nu este exercitat într-un mod liniar, ci cu variaţii 
de la o perioadă la alta. 

În ceea ce priveşte impactul exercitat de către investiţiile străine directe în funcţie de 
ponderea  în PIB a capitalizării bursiere a societăţilor cotate, se remarcă faptul că, în cazul 
Bulgariei şi României, impactul este constant pozitiv, în sensul că fluxurile financiare au 
sprijinit în mare măsură dezvoltarea pieţei de capital; în alte ţări, cum ar fi Cehia, Ungaria şi 
Polonia, impactul nu este semnificativ. 

În cazul  României, investiţiile străine directe reacţionează la cursul de schimb, dar 
numai în direcţia negativă, ceea ce înseamnă că acesta a înregistrat o tendinţă de scădere sub 
influenţa fluctuaţiei cursului de schimb.  

Putem aprecia că nivelul ridicat de volatilitate înregistrat de cursul de schimb a 
determinat o anumită reticenţă a investitorilor străini în ceea ce priveşte operaţiunile de 
localizare a lor în această ţară. 

Acelaşi efect negativ se remarcă şi în cazul Bulgariei şi Poloniei. De fapt, în cazul 
Bulgariei, dinamica este semnificativ nonliniară deoarece există perioade scurte de timp 
atunci când reacţia investiţiilor străine directe sub impulsul cursului valutar este pozitivă, 
dar această dinamică este urmată de o reacţie diferită. Cea mai complexă dinamică se 
înregistrează în cazul Cehiei; investiţiile străine directe reacţionează sub la impulsul cursului 
de schimb într-un mod pozitiv, în ciuda faptului că la începutul perioadei de timp analizate, 
impactul a fost negativ. 

Concluziile acestui document trebuie să fie interpretată în contextul de limitările 
impuse de specificul zonei ECE în ceea ce priveşte mediul macroeconomic. 

 
Mulţumiri 
 
Această lucrare este o parte din proiectul de cercetare CNCSIS – TE,  cod 349, no. 

36/2010 dezvoltarea instrumentelor statistice şi econometrice pentru analiza procesului de 
localizare a investiţiilor străine directe la nivel regional în România. 

 
 

Bibliografie 
Demirguc-Kunt, A., Levine, R., „Stock Market Development and Financial Intermediaries:Stylized 

Facts”, World Bank Economic Review, 10(2), 1996, pp. 291-321 
El-Wassal, A. Kamal, „Understanding the Growth in Emerging Stock Markets”, Journal of Emerging 

Market Finance, Vol. 4 (3), 2005, pp. 227-261 
Engle, R.F., Granger, C.W.J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and 

Testing, Econometrica, 55, 1987, pp. 251-276 
Errunza V.R., „Emerging Markets – A New Opportunity for Improving Global Portfolio 

Performance”, Financial Analysts Journal, Vol. 39 (5), 1983, pp. 51-58 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a IV-a. Instituții și piețe financiare 637 

Garcia, V.F., Liu, L., „Macroeconomic Determinants of Stock Market Development”, Journal of 
Applied Economics, 2(1), 1999, pp. 29-59 

GIPC (2007), GIPC Quarterly Report, January 2007, Accra, Ghana Investment Promotion Centre 
Goldstein, M., Khan, M.S., „Large Versus Small Price Changes and the Demand for Imports”, IMF 

Staff Papers 23, 1976, pp. 200-225 
Kiyota, K., Urata, S., „Exchange Rate, Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment”, 

World Economy, 27(10), 2004, pp. 1501-1536 
Klein, M., Peek, J., and Rosengren E., „Troubled Banks, Impaired Foreign Direct Investment: The 

Role of Relative Access to Credit”, American Economic Review 92(3), 2002, pp. 664-682 
 Singh, A., „Financial Liberalisation, Stock Markets, and Economic Development”, The Economic 

Journal, 107(May), 1997, pp. 771-82 
Tomlin, K. “The Effects of Model Specification on Foreign Direct Investment Models: An Application 

of Count Data Models”, Southern Economic Journal, 67(2), 2000, pp. 460–468 
Triandafil, C.M, Brezeanu, P., „Exchange rate volatility pattern: Empirical evidence under  
the interference between transitory and permanent dimensions”, Euro-Mediterranean Economics and 

Finance Review, 4(2), 2009, pp. 160-175 
Yartey, C.A., Adjasi, C.K., „Stock Market Development in Sub-Saharan Africa: Critical Issues and 

Challenges”, IMF Working Paper 07/209, 2007, Washington DC: International Monetary Fund. 
Yartey, C.A., „The Determinants of Stock Market Development in Emerging Economies: Is South 

Africa Different”, IMF Working Paper 08/38, 2008, Washington DC: International Monetary Fund 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 638 

Anexa 1  
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Cehia 
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Ungaria 
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Polonia 
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România 
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Rezumat. Această lucrare cuprinde o abordare comparativă cu privire la modul în 

care investiţiile străine directe sunt interrelaţionate cu cursul de schimb la nivelul ţărilor din 
Europa Centrală şi de Est (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia şi România). 

După efectuarea unei analize calitative a modului în care investiţiile străine directe au 
evoluat pe parcursul unei perioade de zece ani în aceste ţări, testul de cauzalitate Granger a 
fost derulat pentru a identifica caracteristicile acestei corelaţii. 

 
Cuvinte-cheie: investiţii străine directe; cursul de schimb; cauzalitate. 
 
Coduri JEL: C50, F20, G20. 

 
 

1. Introducere 
 

După prăbuşirea sistemului cursurilor fixe în 1971, bazat pe rolul jucat de dolarul 
american ca etalon aur-devize, instituit prin Acordul de la Bretton Woods în 1944, şi 
proliferarea cursurilor valutare flotante, volumul tranzacţiilor pe piaţa valutară a crescut 
exponenţial, de aproape 1.000 de ori (de la circa 5 miliarde USD/zi în 1977 la 500 de miliarde 
USD/zi în 1988 şi la 5 trilioane USD/zi în 2009). Acest fapt s-a datorat atât intensificării 
procesului de globalizare a pieţelor financiare din ultimele decenii, precum şi dezvoltării 
explozive a operaţiunilor derivate în leverage (ajungând la o multiplicare artificială de până la 
500 de ori). De aici apare şi discrepanţa dintre produsul global brut de 60 trilioane USD şi 
piaţa produselor financiare derivate estimată la 1.500 trilioane USD, la nivelul anului 2008. 
Astfel, piaţa valutară a ajuns să fie dominată de operaţiuni speculative, iar factorii care 
influenţează cursurile valutare s-au diversificat şi au devenit din ce în ce mai complicat de 
cuantificat.  

Cursul de schimb este de fapt cel mai sintetic preţ din economie, fiind expresia unui 
echilibru generalizat din economia reală, pe de o parte şi din cea monetar-financiară, pe de 
altă parte. Astfel, cursul de schimb este influenţat de un sistem de factori, evidenţiind un nivel 
ridicat de interdependenţă şi grade eterogene de determinare. Din aceste motive, abordări 
diferite evidenţiind o dimensiune holografică a cursului de schimb (în termeni de exportatori/ 
importatori, investitori sau speculatori) pot demonstra că pe anumite perioade scurte sau mai 
lungi de timp un număr de factori determinanţi poate deveni dominant. 

După prăbuşirea sistemului cursurilor fixe stabilite în cadrul conferinţei Breton 
Woods, a apărut o dezbatere cu privire la avantajele şi dezavantajele impactului exercitat de 
cursul de schimb flotant asupra comerţului internaţional. 

Oponenţii regimului flexibil au considerat că volatilitatea cursului de schimb are un 
efect negativ asupra schimburilor comerciale. În 1973, Wilfred Ethier a fundamentat un model 
în care „comportamentul comercianţilor implică simultan atât tehnici de acoperire, cât şi 
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speculaţii, ambele corelate în mod esenţial”. Au existat mai multe critici adresate pieţelor la 
termen, referitoare la o serie de deficienţe legate de incapacitatea pieţei la termen  de a acţiona 
ca un instrument de acoperire convenabil pentru volatilitatea cursului de schimb. 

Prima se referă la faptul că pieţele la termen nu sunt suficient de adânci pentru a 
asigura o acoperire adecvată împotriva incertitudinii cursului de schimb. 

Al doilea cuprinde o relaţie complexă între cursul de schimb şi preţuri în care variaţiile 
cursului de schimb pot afecta participanţii la operaţiunile de comerţ internaţional în două 
moduri – modificarea sumei de plătit sau de încasat denominate în propria monedă, respectiv 
modificarea preţurilor mărfurilor exportate sau importate denominate în propria monedă. 

Din această perspectivă, acest tip de model conduce la un dublu rol jucat de 
participanţii la operaţiunile de comerţ internaţional –  speculatori şi arbitrajori. 

Pe de altă parte, mai multe studii au subliniat că accesul la piaţa la termen implică un 
cost; în acest mod, accesul este limitat. Totodată, efectul este cunoscut de către toţi 
participanţii la piaţă, dar intensitatea lui rămâne necunoscută. 

La nivel global, literatura relevă două teorii privind relaţia dintre cursul de schimb şi 
investiţiile străine directe, reflectate în două etape corespunzătoare: prima cuprinde modele 
care afirma că incertitudinea/volatilitatea cursului valutar poate fi pe deplin compensată prin 
operaţiuni de acoperire (Kogut, 1983, Krugman, 1989). 

A doua etapă include o serie de studii cu rezultate contradictorii (Cushman, 1985, 
1988, Goldberg, Kolstad, 1995). Cushman a analizat modificările procentuale la nivelul 
cursului valutar în scopul de a evita dificultăţile implicate de nonstaţionaritate; în plus, el a 
folosit cursul de schimb real şi nu cursul nominal. 

Cushman a identificat o relaţie pozitivă între investiţiile străine directe (ISD) şi 
volatilitatea cursului de schimb. El a explicat această constatare prin faptul că o companie 
multinaţională reduce exporturile ca răspuns la riscul valutar, dar compensează acest lucru 
oarecum prin majorarea intrărilor de capital străin şi producţie. Concluziile lui Cushman au fost 
ulterior criticate întrucât „deşi inovatoare la momentul publicării,... predicţiile sale nu sunt cu 
siguranţă compatibile cu cele mai recente  cercetări” (Jeanneret, 2007). Jeanneret a subliniat 
unele dintre deficienţele studiului realizat de Cushman; volatilitatea cursului de schimb a fost 
probabil supraestimată, deoarece autorul a calculat abaterea standard corespunzătoare valorilor 
de nivel şi nu pe cea corespunzătoare primelor diferenţe (Jeanneret, 2007). 

Un studiu mai recent realizat de Chakrabarti şi Scholnik (2002) nu a identificat o 
relaţie negativă între variaţia cursului de schimb şi investiţiile străine directe. Folosind datele 
privind fluxurile de investiţii străine directe dirijate din SUA către 20 de ţări OECD pe 
perioada 1982-1995, şi pentru a estima volatilitatea cursului valutar sub forma deviaţiei 
standard la nivelul cursului valutar lunar înregistrat pe parcursul anului anterior, autorul a 
relevat faptul că econometric nu poate fi estimată o relaţie semnificativă între cele două 
variabile (de exemplu, sub forma unei regresii de tip panel cu efecte fixe sau aleatoare).  

În 2007, Jeanneret a relevant o relaţie sub forma unei curbe U între volatilitatea 
cursului valutar şi investiţiile străine directe, pentru ca ulterior să creeze un model de opţiuni 
reale  multidimensional, bazat pe constatările sale empirice.    

 
2. Abordare empirică privind  relaţia de cauzalitate dintre cursul de schimb  
şi investiţiile străine directe 

 
În literatura de specialitate, au existat mai multe teorii care evidenţiază relaţia 

bidirecţională curs valutar-investiţii străine directe. Teoriile clasice evidenţiază faptul că 
volumul investiţiilor străine directe este influenţat de cursul de schimb; o monedă depreciată 
încurajează investitorii să delocalizeze operaţiunile în zonele geografice în care costul forţei 
de muncă este mai redus. 
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Teoriile moderne subliniază că investiţiile străine manifestă un impact asupra cursului 
de schimb din perspectiva fluxurilor financiare, un volum consistent de fluxuri financiare 
denominate în devize determină o apreciere a monedei naţionale. 

Considerăm ponderea intrărilor nete de capital (diferenţa dintre volumul fluxurilor 
financiare direcţionate de către investitorii străini în ţările din Europa Centrală şi de Est şi 
fluxurile financiare repatriate în ţările lor proprii) în PIB ca un indicator important pentru 
analiza  investiţiilor străine directe, care să permită evidenţierea unei relaţii proporţionale între 
produsul intern brut şi investiţiile străine directe. 

Studiul se axează pe date trimestriale referitoare la  investiţiile străine directe şi cursul 
de schimb din ţările Europei Centrale şi de Est, colectate din baza de date a Băncii Mondiale.   

La nivelul ţărilor analizate, ponderea investiţiilor străine directe în PIB a urmat o 
dinamică eterogenă. Ca atare, pe o perioadă de timp de cinci ani (1999-2003), ponderea 
investiţiilor străine directe în PIB a crescut în cazul Slovaciei (de la 1% la 12%) şi Bulgariei 
(de la 6% la 10%), în timp ce în cazul României a scăzut de la 3% la 1%. 

În cazul Cehiei, ponderea investiţiilor străine directe a scăzut de la 10% la 2%, în timp 
ce în cazul Ungariei a scăzut de la 7% la 3%. 

Din 2003-2007, la nivelul tuturor ţărilor, indicatorul a înregistrat o creştere continuă 
(de la 10% la 33% în cazul Bulgariei, de la de la 2% la 6% în caz de Cehiei şi de la 3% la 52% 
în cazul Ungariei). 

După declanşarea crizei financiare, ponderea investiţiilor străine directe în PIB a 
scăzut. Întrucât ţările din Europa Centrală şi de Est sunt percepute ca fiind riscante de către 
investitori, în contextul predominant al aversiunii la risc, fluxurile financiare direcţionate către 
ţările emergente s-au redus dramatic (de la 25% la 10% în Bulgaria, de la 7% la –5% pentru 
Ungaria, de la 9% la 4% pentru România). 

O abordare comparativă (Tabelul 1) permite relevarea unor aspecte importante: 
Bulgaria (10%) şi Ungaria (16%) au reuşit să atragă cel mai mare volum de investiţii străine 
directe, în timp ce cele mai mici valori au fost atrase de Ungaria (-5%) şi Polonia (0%), sub 
impactul crizei financiare. Este interesant faptul că Ungaria deţine aceeaşi poziţie atât din 
perspectiva valorii maxime, cât  şi din perspectiva celei minime.  

O analiză la nivelul de variaţiei cursului de schimb evidenţiază faptul că Ungaria 
(2,47%) şi România (4,61%) au înregistrat cea mai mare volatilitate la nivelul cursului de 
schimb în perioada analizată. 

Partea empirică a cercetării testează două ipoteze:  
1. Cursul de schimb are un impact asupra investiţiilor străine directe 
Presupunem că, în contextul unei monede slabe, care este probabil să se aprecieze în 

viitor datorită unei potenţiale stabilizări/îmbunătăţiri a cadrului macroeconomic, investitorii 
străini vor avea motivaţia de a direcţiona fluxuri financiare către această ţară, deoarece o 
apreciere potenţială oferă oportunitatea de a creşte valoarea investiţiei. 

2. Investiţiile străine directe influenţează cursul  de schimb 
Fluxurile financiare semnificative direcţionate de investitorii străini şi denominate în 

valută pot încuraja aprecierea monedei naţionale ca urmare a creşterii volumului de valută 
străină. 

Rezultatele statistice corespunzătoare testului Granger efectuat la nivelul ţărilor din 
Europa Centrală şi de Est relevă aspecte importante în ceea ce priveşte relaţia dintre cursul de 
schimb şi investiţiile străine directe. 

Probabilitatea corespunzătoare ipotezei nule permite acceptarea unui impact exercitat 
de investiţiile străine directe asupra cursului de schimb; dimpotrivă, cursul de schimb nu apare 
sub forma unei variabile care manifestă un impact asupra investiţiilor străine directe. 

Astfel, investiţiile străine directe manifestă un impact asupra cursului de schimb în 
cazul Bulgariei, Cehiei şi Ungariei. În alte cazuri (România şi Polonia), relaţia nu a fost 
validată, ceea ce evidenţiază că investiţiile străine directe şi cursul de schimb nu sunt legate 
între ele. 
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Cercetarea a permis emiterea unei concluzii importante privind rolul jucat de 
investiţiile străine în procesul de determinare a dinamicii cursului de schimb la nivelul ţărilor 
din Europa Centrală şi de Est. 

Deşi procesul de tranziţie urmat de către aceste ţări implică perioade de depreciere 
semnificativă a monedei lor naţionale, acest lucru nu a reprezentat principalul stimulent pentru 
delocalizarea investiţiilor străine; dimpotrivă, cursul de schimb pare a fi puternic afectat de 
volumul fluxurilor financiare. 

Ţările în cazul cărora s-a confirmat faptul că investiţiile străine directe manifestă un 
impact asupra cursului valutar (Bulgaria şi Ungaria) sunt tocmai cele care au reuşit să atragă 
cel mai înalt nivel al investiţiilor străine directe. 

Această constatare este în concordanţă cu ultimele cercetări efectuate la nivelul 
mediului macroeconomic din Europa Centrală şi de Est. Mai multe studii (Yartey, 2007) au 
subliniat faptul că în perioada 2004-2007 creşterea economică înregistrată de aceste ţări a avut 
loc în principal în contextul efectelor pozitive ale investiţiilor străine directe şi ale aprecierii 
monedei naţionale, care au dat posibilitatea de a crea locuri de muncă, de a extinde gama de 
servicii şi produse. 

Autorii au subliniat că aprecierea monedelor naţionale a fost parţial artificială, în 
sensul că nu s-a bazat pe fundamente economice, ci pe fluxurile financiare externe care au 
determinat creşterea volumului de valută străină (Triandafil, Brezeanu, 2009). 

În conformitate cu această idee, putem aprecia că investitorii străini au fost în principal 
motivaţi de avantaje în ceea ce priveşte costul forţei de muncă reduse, nivel ridicat de calificare 
sau un sistem fiscal permisiv oferite de către ţările din această zonă (Kiyota, Urata, 2004). 

Concluziile studiului nostru relevă o dependenţă puternică, nu numai a monedelor 
acestor ţări, dar şi a cadrului macroeconomic în raport cu fluxurile financiare externe. 

De fapt, există unele efecte de propagare în lanţ care pot fi evidenţiate: în Europa 
Centrală şi de Est, stabilitatea mediului macroeconomic depinde foarte mult de volatilitatea 
cursului de schimb, care, la rândul său, depinde de volumul fluxurilor financiare. 

Acest aspect a determinat dezechilibre reale după declanşarea crizei financiare. 
Retragerea fluxurilor financiare a avut loc în contextul unei aversiuni puternice faţă de 

risc, care a dus brusc la deprecierea monedelor naţionale. 
 
Concluzii 
 
Această lucrare cuprinde o abordare comparativă cu privire la modul în care investiţiile 

străine directe sunt interrelaţionate cu cursul de schimb la nivelul ţărilor din Europa Centrală 
şi de Est (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia şi România). 

După efectuarea unei analize calitative a modului în care investiţiile străine directe au 
evoluat pe parcursul unei perioade de zece ani în aceste ţări, testul de cauzalitate Granger a 
fost derulat pentru a identifica caracteristicile acestei corelaţii. 

Rezultatele statistice corespunzătoare testului Granger efectuat la nivelul ţărilor din 
Europa Centrală şi de Est relevă aspecte importante în ceea ce priveşte relaţia dintre cursul de 
schimb şi investiţiile străine directe. 

Probabilitatea corespunzătoare ipotezei nule permite acceptarea unui impact exercitat 
de investiţiile străine directe asupra cursului de schimb; dimpotrivă, cursul de schimb nu apare 
sub forma unei variabile care manifestă un impactul asupra investiţiilor străine directe. 

Astfel, investiţiile străine directe manifestă un impact asupra cursului de schimb în 
cazul Bulgariei, Cehiei şi Ungariei. În alte cazuri (România şi Polonia), relaţia nu a fost 
validată, ceea ce evidenţiază că investiţiile străine directe şi cursul de schimb nu sunt legate 
între ele. 

Cercetarea a permis emiterea unei concluzii importante privind rolul jucat de investiţii 
străine în procesul de determinare a dinamicii cursului de schimb la nivelul ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est. 
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Deşi procesul de tranziţie urmat de către aceste ţări implică perioade de depreciere 
semnificativă a monedei lor naţionale, acest lucru nu a reprezentat principalul stimulent pentru 
delocalizarea investiţiilor străine; dimpotrivă, cursul de schimb pare a fi puternic afectat de 
volumul fluxurilor financiare. 

Ţările în cazul cărora s-a confirmat faptul că investiţiile străine directe manifestă un 
impact asupra cursului valutar (Bulgaria şi Ungaria) sunt tocmai cele care au reuşit să atragă 
cel mai înalt nivel al investiţiilor străine directe. 
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Tabelul 1 
Statisticile descriptive corespunzătoare investiţiilor străine directe 

 

 BG_FDI CZ_FDI HUF_FDI POL_FDI ROM_FDI 
 Mean 3.43 1.57 3.36 1.18 1.27 
 Median 2.60 1.44 1.68 1.04 0.96 
 Maximum 10.23 3.41 16.12 3.72 2.79 
 Minimum 0.96 0.16 -5.00 0.00 0.32 
 Std. Dev. 2.34 0.94 4.51 0.94 0.71 
 Skewness 1.29 0.26 1.36 0.85 0.70 
 Kurtosis 3.91 1.86 4.29 3.22 2.33 
      
 Jarque-Bera 13.77 2.87 16.64 5.34 4.47 
 Probability 0.00 0.24 0.00 0.07 0.11 
      
 Sum 151.00 69.00 148.00 52.00 56.00 
 Sum Sq. Dev. 235.91 37.98 873.19 38.11 21.44 
      
 Observations 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 

 
Tabelul 2 

Statisticile descriptive corespunzătoare variaţiei cursului de schimb 
 BG_EXCH_RATE CZ_VAR_EXCH_RATE HUF_EXCH_RATE POL_EXCH_RATE ROM_EXCH_RATE 
 Mean 0.67 1.49 2.41 0.60 2.86 
 Median 0.67 1.49 2.40 0.60 4.26 
 Maximum 0.67 1.58 2.47 0.68 4.61 
 Minimum 0.67 1.38 2.37 0.52 0.51 
 Std. Dev. 0.00 0.05 0.02 0.04 1.93 
 Skewness -0.88 -0.07 1.08 -0.05 -0.36 
 Kurtosis 2.06 2.08 4.63 2.68 1.14 
 Jarque-
Bera 6.59 1.60 13.36 0.21 7.27 
 Probbility 0.04 0.45 0.00 0.90 0.03 
 Sum 26.78 65.34 105.93 26.53 125.69 
 Sum Sq. 
Dev. 0.00 0.12 0.02 0.06 160.58 
 Obser-
vations 40.00 44.00 44.00 44.00 44.00 
 

Tabelul 3 
Rezultatele statistice corespunzătoare testului Granger 

 

Ţara  F-Statistic Probabilitate 
EXCH_RATE does not Granger Cause FDI  4.70926  0.01665 Bulgaria 
FDI does not Granger Cause EXCH_RATE  2.16345  0.13253 
EXCH_RATE does not Granger Cause FDI  5.91970  0.00588 Cehia 
FDI does not Granger Cause EXCH_RATE  0.00335  0.99665 
EXCH_RATE does not Granger Cause FDI  3.74194  0.03311 Ungaria 
FDI does not Granger Cause EXCH_RATE  0.42140  0.65924 
EXCH_RATE does not Granger Cause FDI  0.10960  0.89648 Polonia 
FDI does not Granger Cause EXCH_RATE  0.17827  0.83743 
EXCH_RATE does not Granger Cause FDI  0.68088  0.51240 România  
FDI does not Granger Cause EXCH_RATE  2.02768  0.14601 
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Rezumat. Studiile clasice de densitate a probabilităţii fluctuaţiei preţurilor g pentru 

active financiare (acţiuni) pe diferite pieţe de capital din economii bine dezvoltate au fost 
interpretate şi explicate folosind funcţia de densitate a probabilităţii „power-law” P(g) ~ 
g−(α+1) cu valori ale exponentului α > 2, care sunt în afara valorilor L’evy 0 < α < 2. 
Pentru a verifica universalitatea acestei relaţii pentru „durata în timp”, am identificat durata 
în timp pentru variaţiile procentuale zilnice ale acţiunilor cotate la Bursa de la Bucureşti. Am 
ales pentru aceasta primele 23 de acţiuni cotate cu volumul zilnic cel mai mare, pentru 
perioada ianuarie 2000-octombrie 2010. Astfel, determinăm că  D(g) se descompune sub 
forma funcţiei exponenţiale D(g) ~ exp(−βg) cu o valoare a  β = 2.51 ± 0.05. Pe baza acestor 
date observăm că durata în timp caracteristică acţiunilor cotate la Bursa de la Bucureşti 
aparţine unei clase universale, caracteristică acţiunilor pieţei mondiale.      
 

Cuvinte-cheie: piaţa financiară; funcţie exponenţială; durata în timp. 
 
Cod JEL: G10. 
Cod REL: 11B. 
 
 
Introducere 
 
Cererea şi oferta, date economice fundamentale ale firmei, ştirile, sentimentul pieţei, 

precum şi alţi factori constituie un mecanism complex al pieţei care determină variaţia de preţ 
pentru un activ financiar. Urmărirea şi analizarea acestor variabile este dificilă şi face astfel 
cuantificarea fluctuaţiilor economice şi mai dificilă.  

Începând cu anul 1969 cercetările laureaţilor premiului Nobel pentru economie au fost 
orientate spre  a înţelege fluctuaţiile pieţei, cu precădere a ciclurilor economice, a istoriei 
economice şi a proporţiilor matematice. Cercetările întreprinse încercau să identifice noi 
concepte şi idei pentru o simplificare, ordine şi o înţelegere a regulilor legate de eficienţa în 
curbele Pareto, de ciclicitate în variabilele economice sau de interdependenţa şi interconexiuni 
ale economiei cu alte aspecte sociale. Era un efort făcut în scopul modelării acestor multor 
variabile incluzând aici şi preţul unui activ financiar.   

O analiză asupra studiilor care privesc variaţiile de preţ ale acţiunilor sugerează că 
preţurile acţiunilor şi concomitent preţurile indicilor urmează un proces Markov-Wiener. 
Aceasta înseamnă că preţul acţiunilor din orice zi, moment este independent de preţurile 
anterioare sau de fluctuaţiile precedente ale acţiunilor. Aceasta rezultă într-o densitate 
logaritmică convenţional normală pentru preţurile acţiunilor, adică logaritmul preţului unei 
acţiuni urmează o densitate normal. Totuşi, pieţele dezvoltate, cum sunt cele America, 
Germania sau Japonia, prezintă un comportament al preţurilor acţiunilor care diferă de cel al 
densităţii lui Gauss frecvent utilizată în teoriile convenţionale. Un important aspect empiric 
observat în acest sens este faptul ca densitatea probabilităţii logaritmice a variaţiei preţurilor 
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(rentabilităţii) acţiunilor este aproximativ simetrică şi se descompune cu o funcţie 
exponenţială (power law) cu un exponent identic ά ≈ 3 pentru cele două curbe.    

Un aspect interesant al acestei observaţii empirice este faptul că pare a fi universal. 
Acţiunile par a respecta aceste reguli nu doar pentru piaţa americană, dar şi pentru cea din 
Germania sau Australia. Aceleaşi reguli sunt observate şi de către indici ai pieţelor financiare 
cum ar fi S&P 500, Dow Jones, NIKKEI, Hang Seng sau  indexul Italian. Acelaşi 
comportament îl găsim şi în pieţele pe care se tranzacţionează metale sau pe cele de monede. 
Universalitatea acestor modele prezentă în analiza statistică a rentabilităţii zilnice este 
remarcabilă, în special prin prisma faptului că aceste pieţe diferă în detalii destul de mult una 
faţă de cealaltă.  

 
Exponenţialitate şi durata în timp 
Această lucrare porneşte de la ideea de exponenţialitate (power law) a preţurilor şi 

identifică, determină şi testează durata în timp între valori intrinsece de preţuri ale unei acţiuni 
dintr-o serie de date. Acţiunile urmărite includ preţurile zilnice pentru cele mai tranzacţionate 
23 de acţiuni de la Bursa de la Bucureşti, începând cu ianuarie 2000 până în octombrie 2010. 
Am inclus aici SIF Banat Crişana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenai, SIF Oltenia. 
Alro, Antibiotice, Azomureş, Banca Transilvania, Banca Carpatica, Biofarm, BRD Group 
Societe General, SSIF Broker, Condmag, Compa Sibiu, Dafora, Oltchim, Rompetrol Well 
Services, Petrom, Transgas,  Teraplast, Transelectrica, Turbomecanica. 

Astfel, am luat preţul de închidere al acţiunilor şi am calculat schimbarea procentuală 
(variaţia) a acţiunii respective. Variaţia este raportul dintre preţul din ziua 14 la preţul din ziua 1. 
Indicatorul calculat nu mai are ca element determinant preţul şi ilustrează sezonalitatea duratei 
în timp, ca şi un proces stocastic. 

 

=  
 

Aici,   este variaţia acţiunii 1 (schimbarea procentuală zilnică),  este preţul 
acţiunii din ziua n iar   preţul acţiunii din ziua n-13. Variaţia zilnică a acţiunii SIF 
Oltenia este ilustrată mai jos. Datele oscilează în jurul unei valori medii de 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Variaţia acţiunii SIF Oltenia 
 
De fiecare dată când variaţia rentabilităţii acţiunii încrucişează valoarea medie de 1, 

înregistrăm data calendaristică respectivă, iar apoi de la această dată „c” calculăm durata „d” 
între două astfel de momente.  
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Tabelul 1 
Marcarea datelor calendaristice pentru acţiunea SIF Oltenia 

 

data c1 07 Ianuarie 2000 R încrucişează valoarea medie 1 
data c2 17 Ianuarie 2000 R încrucişează valoarea medie 1 
data c3 28 Ianuarie 2000 R încrucişează valoarea medie 1 
data c4 01 Februarie 2000 R încrucişează valoarea medie 1 
data c5 21 Februarie 2000 R încrucişează valoarea medie 1 
data c6 06 Martie 2000 R încrucişează valoarea medie 1 
data c7 15 Martie 2000 R încrucişează valoarea medie 1 

 
Tabelul 2  

Duratele în timp între două date identificate în cazul acţiunii SIF Oltenia 
 

durata în zile d1 c2-c1 10 
durata în zile d2 c3-c2 11 
durata în zile d3 c4-c3 4 
durata în zile d4 c5-c4 20 
durata în zile d5 c6-c5 14 
durata în zile d6 c7-c6 9 

 
În momentul în care aranjăm aceste durate în timp calculate precedent, în ordine 

crescătoare, observam următoarele curbe pentru acţiunile analizate. 
Figura 2 prezintă duratele în timp pentru acţiunile SIF3 (SIF Transilvania), SIF2 (SIF 

Moldova) şi SIF1 (SIF Banat Crişana). În anexă prezentam distribuţia pentru restul acţiunilor 
analizate. 

 
 

 
Figura 2. Durata în zile pentru  SIF1, SIF2, SIF3 

 
Analiza 
Când analizăm durata în timp a celor 23 de acţiuni observăm că toate distribuţiile au o 

natură exponenţială. Rezultatele se bazează pe analiza a peste 5000 de durate în timp 
reprezentând variaţia acţiunilor în jurul valorii medii de 1, pentru o perioadă cuprinsă între 
ianuarie 2000 şi octombrie  2010.  

Figura 2 prezintă un şir ascendent de date care reflectă durate în timp. Observăm  că 
distribuţia are o formă exponenţială.  

 

P(g) ~ e−βg 
Cu β = 2.4 ± 0.037 
Apoi, calculăm media β pentru toate cele 23 de acţiuni analizate pe piaţa BVB.  
 

βavg =1/23  
 

şi găsim βavg =2.4 ± 0.045) 
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Concluzii 
 
Identificarea funcţiei exponenţiale în duratele de timp obţinute dintr-un proces 

stocastic este o realizare provocatoare asupra ideii de exponenţialitate şi „power law” 
observată asupra preţurilor şi în natură. O întrebare care se ridică este cum se face că duratele 
în timp au aceleaşi proprietăţi statistice ca şi natura şi preţurile. Un posibil motiv ar fi acela că 
duratele în timp au fost plasate în ordine, dar noi am presupus a fi fără un anumit tipar şi 
liniare. Funcţia exponenţială de descompunere a duratei de timp pentru datele analizate are 
implicaţii importante pentru pieţele financiare şi cercetarea ştiinţifică. Rezultatul obţinut 
sugerează astfel nu numai că timpul este proporţional şi sub forma unor fractali ca şi natura, 
dar şi deschide noi teritorii de analiză pe baza duratei în timp, sugerând astfel că ciclurile 
economice şi sezonalitatea pieţei sunt cuantificabile.     
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Rezumat. Ultimele decenii ale secolului trecut au fost marcate de o prodigioasă 
dezvoltare a modelării fenomenelor de pe pieţele de capital. Modelarea matematică, care şi-a 
dovedit utilitatea în studiul ştiinţelor naturii, a fost adaptată lumii economice în scopul 
creşterii gradului de acurateţe a rezultatelor şi, în particular, al predicţiilor. Recenta criză 
economică şi financiară ne arată încă o dată că predicţiile furnizate de modelele matematice 
au avut succes mai ales cu privire la trecut şi prea puţin cu privire la evoluţiile viitoare. În 
acest studiu este prezentată o abordare statistică asupra predictibilităţii crahurilor bursiere, 
cu aplicaţii în cazul pieţei de capital din România. 

 
Cuvinte-cheie: piaţă eficientă; piaţă fractală; distribuţie stabilă; predictibilitate; crah 

financiar. 
 
Coduri JEL: G ,G01. 
 
 
1. Introducere 
 
Deşi în ultimul timp atenţia este îndreptată în special asupra marii crize din anii ’30 ai 

secolului trecut şi asupra actualei crize economico-financiare, istoria pieţelor de capital ne 
arată că frecvenţa unor astfel de situaţii de colaps nu este de neglijat. 

Sornette (2003) trece în revistă două  din cele mai importante evenimente de acest tip 
care au marcat contextul economic al vremii respective: Tulip Mania (secolul XVII, Ţările de 
Jos) şi South Sea Bubble (secolul XVIII, Marea Britanie). 

Secolul XX abundă în astfel de evenimente catastrofale, de la Marea Depresie din anii 
’30 la Black Monday din 1987, fenomenul dot.com din anii ’90 în SUA, până la prăbuşirea 
pieţelor de capital din 2007 şi 2008. 

Pentru a putea înţelege fenomenul de apariţie şi evoluţie a crahurilor bursiere trebuie 
să formulăm câteva întrebări fundamentale, de al căror răspuns depinde întreg demersul 
ştiinţific al posibilităţii construirii unui model de predicţie a crahurilor. 

Sintetic, aceste întrebări pot fi formulate astfel (Sornette, 2003): Ce este un crah 
bursier? Care este mecanismul de apariţie şi evoluţie a crahurilor bursiere? Care este cauza 
apariţiei crahurilor bursiere? Poate fi anticipat momentul producerii crahurilor bursiere şi 
magnitudinea acestora? 

Răspunsurile la aceste întrebări pot rezulta în urma examinării modelelor teoretice ale 
crahurilor bursiere, precum şi în urma studierii cu instrumente cantitative a seriilor de date ale 
preţului şi randamentului pe pieţele de capital, deopotrivă cu testarea unor ipoteze 
fundamentale legate de comportamentul predictibil al acestor serii de date. 

În cele ce urmează vom trece în revistă principalele aspecte legate de predictibilitatea 
crahurilor bursiere, din punctul de vedere al modelării cantitative. Din punct de vedere 
statistic, pentru a desprinde o concluzie privind predictibilitatea crahurilor bursiere, trebuie 
parcurse câteva etape necesare: estimarea distribuţiei de probabilitate a randamentelor, 
testarea ipotezei de piaţă eficientă şi a ipotezei de piaţă fractală, formularea unui model 
teoretic de evoluţie a preţului de tranzacţionare înainte de producerea unui crah, estimarea 
intervalului de timp în care se va produce prăbuşirea balonului speculativ. 
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2. Distribuţia de probabilitate a randamentelor  
 
Cunoaşterea distribuţiei de probabilitate a randamentelor acţiunilor sau titlurilor este 

esenţială pentru orice inferenţă statistică. În general, se consideră că ditribuţia ce 
caracterizează evoluţia randamentelor este distribuţia normală (gaussiană) sau derivate ale 
acesteia (de exemplu distribuţia log-normală), deşi există numeroase argumente empirice care 
contrazic această ipoteză (Mandelbrot, 1963, Wesley, Mitchell, 1960). 
 Lucrări mai recente (Rachev, 2003) reiau teoria distribuţiilor stabile în modelarea 
financiară şi arată că sunt o abordare mult mai bună decît distribuţiile clasice. Faptul că 
distribuţia observată a randamentelor este heavy-tailed nu poate fi explicat prin intermediul 
unei distribuţii normale. Mai mult, frecvenţa de apariţie a unor fenomene extreme de tipul 
crizelor financiare este mult mai mare în realitate decât ar lăsa să se întrevadă distribuţia 
gaussiană. 

Familia distribuţiilor stabile este o clasă largă de distribuţii, care au o proprietate de a 
fi invariante la combinaţii liniare, distribuţia gaussiană fiind un caz particular al distribuţiilor 
stabile. 

Dificultatea ce apare în cazul distribuţiilor stabile este aceea că în cele mai multe 
cazuri nu se cunoaşte o formă explicită a funcţiei densitate de probabilitate, ci doar expresia 
funcţiei caracteristice. 

Astfel, o variabilă aleatoare X urmează o distribuţie stabilă de parametri ),,,( δγβα  
(Nolan, 2003) dacă există ℜ∈> δγ ,0   astfel încât X şi δ+×γ Z  să aibă aceeaşi distribuţie, 
unde Z este o variabilă aleatoare cu funcţia caracteristică. 

 .
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În notaţia de mai sus ]2.0(∈α  este parametrul caracteristic (stability index) ce 
controlează grosimea cozilor (pentru distribuţia normală 2=α ), ]1,1[−∈β este parametrul ce 
controlează asimetria, ),0( ∞∈γ este parametrul de scală şi R∈δ este parametrul de locaţie. 

Spre deosebire de distribuţia normală, distribuţiile stabile au o probabilitate mai mare 
de apariţie a cazurilor extreme. 
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Figura 1. Distribuţia stabilă 

)0;0,1,0,5.1( ==== δγβαS  
Figura 2.   Distribuţia normală 

)2/1,0( 2 == σμN  
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3. Ipoteza de piaţă eficientă 
 
Ideea de piaţă eficientă, aşa cum e înţeleasă în literatura modernă, îşi are originile în 

lucrările lui Bachelier, Cowles şi Samuelson. În 1970, în celebrul său studiu, Fama dă 
următoarea definiţie: „O piaţă în care preţurile reflectă întotdeauna complet informaţia 
disponibilă se numeşte piaţă eficientă”. 
 O definiţie mai recentă este cea formulată de Malkiel(1992): „O piaţă de capital se 
numeşte eficientă dacă reflectă corect şi complet toate informaţiile relevante pentru 
determinarea preţurilor activelor. Formal, piaţa se presupune a fi eficientă în raport cu o 
anume mulţime de informaţii, dacă preţurile activelor nu ar fi afectate prin relevarea acelor 
informaţii tuturor agenţilor de pe piaţa de capital. Mai mult, eficienţa în raport cu o mulţime 
de informaţii implică faptul că este imposibil să obţii profit acţionând pe baza acelei mulţimi 
de informaţii”. 

Din punctul de vedere la modelării, cea mai potrivită formă a ipotezei de piaţă 
eficientă este eficienţă în forma slabă – mulţimea de informaţii cuprinde doar istoricul 
tranzacţiilor (informaţii referitoare la preţurile sau rentabilităţile activelor financiare). 

O modalitate de a testa eficienţa pieţei de capital este de a studia comportamentul 
rentabilităţilor activelor financiare; dacă acestea sunt nepredictibile, este un indiciu că piaţa 
este eficientă.  

Din punct de vedere statistic, ipoteza de piaţă eficientă în forma slabă este echivalentă 
cu ipoteza de random walk. 

Cea mai naturală exprimare a ipotezei de random walk este aceea în care preţul 
activelor financiare este un proces stochastic cu o dependenţă internă de forma următoare:  

1t t tp pμ ε−= + + , unde 2( ) (0, )t tε σWN  (i.e. zgomot alb) şi 2(0, )tε σN , unde logt tp P= .  
O consecinţă imediată a ipotezei de piaţă eficientă în forma slabă este aceea că modificările 
preţului (i.e. randamentele) nu sunt predictibile. 

Unul dintre cele mai folosite teste statistice pentru verificarea ipotezei de random walk 
este Variance Ratio Test(Lo, Campbell, MacKinley, 1997). O proprietate importantă a tuturor 
ipotezelor de random walk este aceea că varianţa variabilei reziduale trebuie să fie o funcţie 
liniară de intervalul de timp. 

Astfel, dacă seria preţurilor urmează un model RW, atunci raportul varianţelor 
1
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În fapt, se foloseşte distribuţia asimptotică a acestei statistici pentru a deriva expresia 
testului statistic. 

În această lucrare am folosit două variante ale testului raportului varianţelor (în ipoteza 
că inovaţiile sunt homoscedastice, respectiv heteroscedastice) urmând metodologia folosită de 
către Campbell, Lo şi MacKinlay (1997).  
 

4. Ipoteza de piaţă fractală 
 
Această teorie a fost concepută de către Peters(1989), ca o replică la teoria pieţelor 

eficiente. În această teorie accentul nu mai este pus pe eficienţa pieţei, ci pe stabilitatea ei.  
Ipoteza de piaţă fractală se structurează pe patru elemente esenţiale care descriu piaţa 

de capital: 
- piaţa este stabilă şi are suficientă lichiditate atunci când investitorii au orizonturi de 

timp diferite; 
- investitorii îşi menţin orizontul de timp al investiţiei indiferent de schimbările 

informaţionale; 
- informaţiile disponibile nu se reflectă automat în preţuri; 
- evoluţia preţurilor de tranzacţionare se reflectă în evoluţia câştigurilor anticipate. 
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Din punct de vedere matematic, ipoteza de piaţă fractală se traduce prin faptul că 
preţul unui activ tt Pp ln=  este o mişcare browniană fracţionară, cu următoarele proprietăţi: 

- ttp )(  este un proces gaussian cu media zero: tpE t ∀= ,0)( (acest lucru se poate 
realiza în practică prin transformarea ttt pp μ−=* , unde tμ  este media procesului). 

- funcţia de covarianţă a procesului are forma )(
2
1)( 222 HHH

st ststppE −−+= , st,∀ . 

În expresia funcţiei de covarianţă H este coeficientul Hurst, )1,0(∈H , a cărui valoare 
defineşte comportamentul seriei randamentelor. Astfel, dacă 5.0=H , preţurile urmează un 
proces random walk, deci randamentele sunt necorelate; dacă 5.0>H atunci seria 
randementelor prezintă autocorelare pozitivă(serie persistentă), iar dacă 5.0<H atunci seria 
randementelor prezintă autocorelare negativă(serie antipersistentă). 

Mişcarea browniană fracţionară are proprietatea de autosimilaritate a unui fractal, 
întrucât, în termeni de distribuţie, avem: atp ~ t

H pa 2 . 
Legătura dintre modelul de random walk şi modelul fractal este următoarea:  
- dacă 5.0=H , atunci 1t t tp pμ ε−= + + , unde tt )(ε  este white noise, adică 

randamentele sunt necorelate şi nepredictibile; 
- dacă 5.0>H , atunci 1t t tp pμ ε−= + + , unde tt )(ε  este black noise, adică 

volatilitatea randamentelor îşi schimbă sensul de evoluţie mai des decât în cazul unui proces 
pur aleator; 

- dacă 5,0<H , atunci 1t t tp pμ ε−= + + , unde tt )(ε  este pink noise, adică seria 
randamentelor prezintă o memorie lungă, de unde rezultă perspectiva unui comportament 
catastrofic (efectul Noah). 

 
5. Modele teoretice ale crahurilor bursiere 
 
Construirea unui model teoretic al crahurilor bursiere se dovedeşte a fi extrem de 

dificilă, îndeosebi din cauza lipsei unui consens al economiştilor asupra definirii crahului 
bursier, a originii şi evoluţiei acestuia. 

În general (Friedman, Abraham, 2007), se pleacă de la ideea existenţei unei valori 
fundamentale a unui activ financiar(valoare intrinsecă), tV , care este evident neobservată, 
ceea ce este observabil în mod direct fiind preţul de tranzacţionare tP . Balonul speculativ 
poate fi definit în acest context drept o abatere anormală a preţului de tranzacţionare de la 
valoarea intrinsecă ( 0>>−= ttt VPB ) şi pe cale de consecinţă crahul bursier poate fi văzut 
drept evenimentul care constă în evoluţia bruscă a lui ttt VPB −=  de la o valoare pozitivă, 
foarte mare, la zero sau chiar la o valoare negativă. 
 

5.1. Modelul Keynes-Minsky-Kindleberger 
Modelul Keynes-Minsky-Kindleberger îngemănează teoria keynesiană, dezvoltările 

ulterioare ale lui Minsky (1975,1982) şi formalismul matematic dezvoltat de către 
Kindleberger (2000).  

Friedman şi Abraham (2007) prezintă într-un mod sintetic caracteristicile acestui 
model;  astfel, evoluţia unui balon speculativ ce se încheie printr-un crah bursier poate fi 
sistematizată printr-un model evolutiv cu patru faze: 

- faza 1 – este descrisă prin apariţia unei oportunităţi extraordinare, care poate duce la 
câştiguri anormale. În această fază piaţa este caracterizată printr-un mix de optimism şi 
pesimism, fără o diferenţiere clară a unei tendinţe. 
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- faza 2 – este declanşată în momentul în care punctul de vedere optimist câştigă 
teren, de regulă acest lucru fiind sesizat prin creşterea valorii acţiunilor dincolo de aşteptările 
iniţiale. În această fază, balonul speculativ se autosusţine, valoarea acţiunilor fiind în creştere 
pe fondul creşterii sentimentului optimist al pieţei, pe baza anticipărilor de câştiguri anormale. 

- faza 3 – reprezintă momentul de spargere a balonului speculativ, aşteptările 
optimiste ale investitorilor nemaiputând fi susţinute de realitate. Este momentul în care 
valoarea acţiunilor se prăbuşeşte, însoţită de amplificarea sentimentului de panică în rândul 
investitorilor. 

- faza 4 – reprezintă perioada de revenire, începând de la punctul în care valoarea 
acţiunilor este atât de mică încât nu se mai pot întrevedea perspective de scădere.  Practic, 
odată cu atingerea acestei faze, întregul ciclu se reia şi se pot crea din nou premisele unei 
creşteri a valorii acţiunilor. 

Tipologia unor astfel de baloane speculative depinde de contextul economic în care au 
loc şi de natura oportunităţii (financiare sau reale) care le declanşează. Deşi în cazul fiecărui 
balon speculativ se poate observa un astfel de proces evolutiv descris prin cele patru faze, în 
fiecare situaţie specifică apar particularităţi care diferenţiază între ele aceste fenomene. 

 
5.2.  Modelul Sornette-Johansen 
Sornette şi Johansen(1998) au analizat problematica crahurilor bursiere la nivel 

macroeconomic şi microeconomic, realizând o extensie a modelului RE. 
Din punct de vedere macroeconomic, modelul presupune că avem de-a face cu pieţe 

raţionale cu informaţie incompletă. Într-o astfel de piaţă preţul de tranzacţionare reflectă nu 
numai valoarea fundamentală, ci şi aşteptările viitoare legate de rentabilitate şi risc.  

La nivel microeconomic, modelul Sornette-Johansen presupune că investitorii sunt 
conectaţi local prin intermediul unor reţele care guvernează anticipările acestora cu privire la 
câştigurile din piaţă. De asemenea, pe lângă acest comportament imitativ manifestat pe 
orizontală, fiecare investitor primeşte informaţii şi pe o axă verticală, din alte surse publice 
sau private. 

Revoluţia de gândire promovată de Sornette este că, spre deosebire de teoria clasică, 
conform căreia crahurile apar ca urmare a unui comportament haotic al pieţelor, el identifică 
drept origine a baloanelor speculative care sfârşesc în crahuri, un comportament imitativ 
(efectul de turmă), ca urmare a faptului că reţelele locale de investitori acţionează în mod 
convergent. 

Astfel originea unui crah bursier nu se află într-un comportament haotic, ci într-unul 
ordonat, care se autoalimentează.  

Plecând de la modelul Ising din fizica particulelor, Sornette realizează paralela între 
activitatea seismică şi evoluţia baloanelor speculative şi deduce legea de evoluţie a preţului de 
tranzacţionare înainte de momentul crahului, care este văzut ca un punct critic. 

Astfel, înainte de crah, preţul se poate exprima sub forma 

[ ]{ }φω
β

β +−−+−−≈ )ln(cos)()( 10 ttttBttBkpp cccct , unde tp  este logaritmul 

preţului la momentul t, cp  este logaritmul preţului la momentul critic ct (cel mai probabil 
moment al crahului), iar φωβ ,,,, 10 BB  sunt parametrii modelului care dau caracterul log-
periodic. 

Mai mult, se poate estima probabilitatea de producere instantanee a crahului, dacă încă 
nu s-a produs (rata de hazard):  

[ ]φωβ +−−+−+≈ )ln(cos)()()( ttttCttBAth ccc . 
Johansen, Ledoit, Sornette (2000) au aplicat aceste modele pentru predicţia cu succes a 

unor crahuri celebre precum cel din octombrie 1987, iar pentru piaţa braziliană Cajueiro, 
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Tabak şi Werneck (2009) au aplicat aceste modele pentru a prezice comportamentul 
catastrofic al seriilor a preţurilor a 21 de acţiuni. 

 
6. Date şi metodologie 
 
Pentru a verifica ipotezele de mai sus, am folosit datele zilnice ale valorilor indicelui 

BET, al Bursei de Valori Bucureşti, pentru perioada de timp 19 septembrie 1997-15 iunie 
2010 (3.164 observaţii zilnice). 

Am folosit în analiză randamentul logaritmic, definit ca 1lnln −−= ttt PPr , unde tP  
reprezintă valoarea indicelui la momentul t. 

 
7. Rezultate 
 
Pentru a verifica ipoteza distribuţiei normale pentru randamentul zilnic al indiceului 

BET, am aplicat bateria de teste pentru distribuţia normală disponibile în SAS 9.2: testul 
Kolmogorov-Smirnov, testul Anderson-Darling şi testul Cramer-von Mises. 

În toate cele trei cazuri, ipoteza distribuţiei normale a fost respinsă cu o probabilitate 
de cel puţin 99%. 
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Figura 3. Histograma  randamentelor indicelui BET 
 

Tabelul 1 
Parametrii distribuţiei normale 

 

Parameter Estimate 
Mean 0.000506 
Std Dev 0.019321 

 
Tabelul 2 

Testele de concordanţă pentru distribuţia normală 
 

Test Statistic p Value 
Kolmogorov-
Smirnov 

D 0.085 Pr > D <0.010 

Cramer-von Mises W-Sq 8.062 Pr > W-Sq <0.005 
Anderson-Darling A-Sq 45.96

3 
Pr > A-Sq <0.005 
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Tabelul 3 
Distribuţia valorilor extreme a randamentelor 

 )Pr( crt <  

c Seria reală a 
randamentelor 

Distribuţia 
normală 
estimată 

-0.05 0.013906 0.0044738 
-0.1 0.001264 9.863E-08 

-0.11 0.000948 5.343E-09 
-0.13 0.000316 7.161E-12 

 
După cum s-a observat, distribuţia randamentului prezintă cozi mult mai mari decât ar 

fi de aşteptat conform distribuţiei normale, iar distribuţiile stabile rezolvă problema unor astfel 
de evenimente extreme. Pentru seria randamentelor zilnice ale indicelui BET am estimat 
parametrii unei distribuţii stabile folosind programul STABLE.EXE (programul STABLE este 
disponibil pe site-ul lui J. P. Nolan: academic2.american.edu/~jpnolan). 

 
Tabelul 4 

Parametrii distribuţiei stabile 
Parameter Estimate Lower 95% Upper 95% 

α 1.476234 1.421034 1.531434 
β -0.01872 -0.138416 0.100984 
γ 0.009246 0.0088915 0.0096011 
δ 0.000551 -0.00005 0.0011552 

 
Estimatorii de verosimilitate maximă arată că putem respinge ipoteza distribuţiei 

normale, întrucât parametrul caracteristic α este semnificativ mai mic decât 2, valoare tipică a 
distribuţiei normale. 

Pentru a testa ipoteza de piaţă eficientă în forma slabă am folosit Variance Ratio Test 
pentru modelul de random walk în cele două variante (homoscedasticitatea şi 
heteroscedasticitatea reziduurilor). 
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Figura 4. Intervalele de încredere pentru VR(q) în ipotezele de homoscedasticitate,  
respectiv heteroscedasticitate 

 
În graficele de mai sus cu roşu sunt reprezentarea limitele intervalului de încredere 

(95%) pentru VR(q) în ipoteza de random walk, iar cu albastru este reprezentată valoarea 
estimă a VR(q). Pe baza acestui test, putem respinge ipoteza de radom walk pentru seria 
zilnică a indicelui BET în perioada analizată. 
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 Figura 5. Seria logaritmului indicelui BET                     Figura 6. Seria randamentului indicelui BET 

 
Pentru a testa ipoteza de piaţă fractală am aplicat metoda clasică RS (Rescaled Range 

Analysis) pentru a estima coeficientul Hurst. Valoarea obţinută este 59,0=H , ceea ce indică 
un comportament fractalic, antipersistent, diferit de comportamentul pur aleator conform 
ipotezei de piaţă eficientă. 
 

Concluzii 
 
Problematica predictibilităţii crahurilor bursiere este una extrem de complicată şi 

departe de a fi rezolvată. În acest studiu am propus o abordare statistică a acestei probleme, 
punând accentul pe distribuţia de probabilitate a randamentelor şi pe inferenţa statistică.   

Testele statistice aplicate pentru seria zilnică a indicelui BET arată că randamentele 
provin dintr-o distribuţie stabilă, heavy-tailed; în plus, ipoteza de piaţă eficientă în forma slabă 
este respinsă în favoarea ipotezei de piaţă fractală, ceea ce indică un anume grad de 
predictibilitate. 

În cercetările viitoare ne propunem aplicarea şi dezvoltarea altor modele, cu deosebire 
cele log-periodice, pentru a studia comportamentul pieţelor central şi est-europene şi a 
formula o concluzie robustă privind predictibilitatea crahurilor bursiere. 
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Rezumat. Lucrarea studiază procesul convergenţei financiare în UE, utilizând ca 
instrument econometric estimarea densităţii stocastice de tip kernel. Sunt utilizate date lunare 
privind câştigul aferent obligaţiunilor guvernamentale din 11 state vechi membre ale UE, iar 
perioada de analiză este 1980-2010. Lucrarea identifică un proces de convergenţă pe termen 
lung şi procese de divergenţă pe termen scurt. Efectele crizei economice globale asupra 
convergenţei financiare sunt de asemenea dezbătute. În plan secundar, lucrarea subliniază 
punctele slabe ale metodelor tradiţionale utilizate în analiza convergenţei, precum şi 
avantajele conferite de utilizarea estimării densităţii kernel. 
 

Cuvinte-cheie: convergenţă financiară; funcţie stochastică kernel; obligaţiuni. 
 
Coduri JEL: C14, G15, C58. 
Coduri REL: 11B, 20F. 
 
 
1. Introducere 

 
Crearea zonei euro şi introducerea politicii monetare comune în Uniunea Monetară 

Europeană (EMU) au stimulat convergenţa financiară şi au determinat o serie de schimbări pe 
piaţa obligaţiunilor guvernamentale din zona Euro, piaţă care reprezintă principala sursă de 
finanţare pentru guvernele locale şi centrale din EMU. Realizarea integrării financiare este 
importantă în mod deosebit în zona UME deoarece permite guvernelor locale să reducă costul 
serviciului datoriei externe şi să înlesnească accesul la surse de finanţare. Explicaţia este că 
integrarea pieţelor obligaţiunilor guvernamentale din zona Euro permite diversificarea 
portofoliilor şi minimizează expunerea la şocuri economice locale. Alte implicaţii pozitive ale 
integrării financiare sunt: o mai mare transparenţă, o evaluare mai omogenă a preţului 
obligaţiunilor, o calitate superioară a politicilor macroeconomice şi un impact mai simetric al 
politicii monetare în zona euro (Baele et al., 2004). Efectele integrării financiare asupra 
creşterii economice şi volatilităţii sunt însă controversate, iar evidenţa empirică arată faptul că 
la nivel global relaţia dintre aceste variabile nu este una robustă (Prasad et al., 2003). 

Introducerea monedei euro reprezintă un pas major în procesul integrării financiare, 
care este departe de a se fi încheiat încă (Baltzer et al., 2008). În pofida progresului real 
înregistrat în plan economic până la începutul anului 2008, criza economică globală a afectat 
în mod negativ convergenţa financiară a ţărilor din zona euro. Analiza şi măsurarea dinamică 
a acestui proces au scos în evidenţă atât realizările obţinute de-a lungul timpului în acest plan, 
dar şi efectele reale ale recesiunii asupra convergenţei financiare în zona euro.  

Convergenţa financiară are la bază aceleaşi instrumente de analiză ca şi convergenţa 
economică. Deşi modelele tradiţionale de analiză utilizate în această sferă de cercetare au 
sugerat convergenţa pieţelor obligaţiunilor guvernamentale înainte de criza economică 
globală, datele empirice indică întreruperi temporare ale acestui proces (Baele, 2004). 
Dezvoltarea unor noi modele de estimare şi analiză ale etapei actuale a procesului de 
convergenţă financiară este astfel impetuos necesară.  

Această lucrare studiază principalele etape ale integrării financiare în zona euro 
utilizând estimatorul densităţii stochastice kernel – un instrument de analiză neconvenţională 
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în literatura convergenţei. Pentru aceasta sunt luate în considerare diferite subperioade de 
timp, în scopul de a arăta modul de grupare a ţărilor după traiectoria urmată de acestea în 
procesul integrării financiare. Unul dintre subintervale include şi perioada de manifestare a 
crizei globale, aceasta având scopul de a arăta în ce măsură criza afectează procesul de 
convergenţă. În urma analizei sunt identificate procese de convergenţă, stagnare şi chiar 
divergenţă în perioada analizată, ceea ce conduce la concluzia că integrarea financiară nu 
reprezintă un proces continuu şi ireversibil. 

Lucrarea este structurată după cum urmează: prima secţiune, respectiv introducerea, 
reprezintă o scurtă prezentare a temei abordate în lucrare şi a importanţei sale în literatura 
convergenţei. A doua secţiune conţine prezentarea reperelor importante din literatura de 
specialitate, atât în plan teoretic, cât şi empiric. A treia secţiune descrie metodologia urmată 
pentru a măsura convergenţa financiară. Analiza empirică este conţinută de secţiunea a patra a 
lucrării, în timp ce secţiune a cincea concluzionează asupra principalelor rezultate ale lucrării. 

 
2. Prezentarea reperelor importante din literatura de specialitate 

 
Literatura în domeniul creşterii economice oferă instrumente metodologice funda-

mentale de analiză şi măsurare a convergenţei economice. Majoritatea teoriilor convergenţei 
se bazează pe modelul neoclasic de creştere economică (Solow, 1956), care se bazează pe 
ipoteza unei relaţii negative între PIB/locuitor iniţial şi rata sa de creştere. Conform acestei 
teorii, ţările mai sărace ar trebui să avanseze mai rapid decât cele mai bogate, şi eventual să le 
ajungă pe acestea din urmă, atunci când ţările sunt situate în puncte diferite relativ la rata lor 
de creştere, au condiţii iniţiale diferite, dar acelaşi punct de echilibru. Această relaţie este 
cunoscută sub denumirea de convergenţă absolută (necondiţională). Atunci când nivelul de 
capital iniţial nu este singura diferenţă între economii, pentru că pe lângă acesta mai apar şi 
diferenţe structurale, convergenţa devine relativă sau condiţională. Contrar teoriei standard 
care presupune că ţările sărace ar trebui să avanseze mai rapid decât cele bogate spre o stare 
de echilibru, evidenţa empirică arată creşterea inegalităţii şi apariţia divergenţei în termeni de 
PIB/locuitor, de-a lungul timpului (Pritchett, 1997). Acest paradox derivă din conceptul de 
club de convergenţă (Baumol, 1986), care defineşte un grup format dintr-un conducător şi mai 
mulţi „conduşi”. Conform teoriei cluburilor de convergenţă, liderii îşi menţin supremaţia în 
termeni de dezvoltare şi creştere o perioadă îndelungată de timp, în timp ce numai un număr 
redus de „conduşi” vor converge cu liderii în timp. Cluburile de convergenţă se întâlnesc nu 
numai în spaţiul convergenţei economice, ci şi în spaţiul convergenţei financiare. În contextul 
integrării europene, conceptul cluburilor de convergenţă sugerează faptul că realizarea deplină 
a convergenţei economice şi financiare este dificilă şi că doar un număr mic de ţări vor ajunge 
din urmă ţările lider ale UE. 

Literatura convergenţei are la bază lucrările lui Barro şi Sala-i-Martin (1992), care au 
introdus conceptul de convergenţă beta. Acest concept se referă la viteza procesului de 
convergenţă al unei economii spre starea sa de echilibru. Analiza convergenţei se fundamen-
tează pe două concepte esenţiale: convergenţa beta şi convergenţa sigma. Convergenţa beta 
apare atunci când există o corelaţie negativă între creşterea PIB-ului pe locuitor şi nivelul său 
iniţial, în timp ce convergenţa sigma apare atunci când dispersia PIB-ului real pe locuitor la 
nivelul unui grup de economii scade de-a lungul timpului. Cele două concepte nu sunt 
similare iar convergenţa-beta nu este o condiţie suficientă pentru convergenţa sigma. 

Metodele tradiţionale utilizate în literatura creşterii economice au fost extinse şi la 
studiul integrării economice şi financiare. Mărimile convergenţelor beta şi sigma au fost 
introduse pentru prima dată în analiza convergenţei financiare de Adam (2002), care consideră 
că, spre deosebire de convergenţa beta, dispersia transversală a câştigurilor din obligaţiuni, 
adică convergenţa sigma, reprezintă şi o mărime a gradului de integrare.  

Conceptul convergenţei beta a fost criticat în literatura de specialitate pentru mai multe 
motive (Quah, 1993, 1996, Johnson, 2000, Rassekh, Panik, Kolluri, 2001, Linden, 2002). 
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Principala critică o constituie apariţia situaţiei denumită „Galton’s fallacy”, care se referă la 
faptul că o valoare negativă a lui beta poate să nu indice convergenţa ratelor de creştere, ci 
mai degrabă regresia spre medie (Friedman, 1992, Quah, 1993). O altă critică este că regresia 
creşterii economice porneşte de la ipoteza omogenităţii, în sensul că toate economiile supuse 
analizei ar avea aceaşi rată de convergenţă (Bernard şi Darlauf, 1996). Astfel, procesul 
formării cluburilor de convergenţă(1) nu poate fi identificat prin intermediul teoriei 
convergenţei beta. Quah critică convergenţa beta considerând că nu aduce nicio informaţie 
despre modul în care economiile sărace le ajung din urmă pe cele mai bogate. Friedman 
(1992) consideră că adevăratul test al convergenţei este declinul în varianţa observaţiilor 
individuale. Aceasta este de fapt convergenţa sigma. 

Întorcându-ne la convergenţa financiară, cel puţin la nivel teoretic, putem spune că 
pieţele financiare ar trebui să conveargă mai repede decât piaţa muncii şi cea a bunurilor, 
deoarece fluxurile de capital trec graniţele mai repede decât bunurile şi decât forţa de muncă. 
Pe lângă eliminarea barierelor din cale fluxurilor de capital, armonizarea reglementărilor 
specifice pieţelor financiare, precum şi coordonarea politicilor macroeconomice, ar trebui să 
stimuleze şi să accelereze procesul de convergenţă financiară în zona UME. Dar înainte de 
toate, convergenţa financiară necesită eliminarea tuturor barierelor din procesul de 
intermediere. În cazul în care ele totuşi există, integrarea financiară ar necesita efecte 
simetrice asupra regiunilor şi ţărilor din cadrul UME. 

 
3. Metodologie 

 
Densitatea stochastică kernel permite estimarea funcţiei de densitate condiţională, care 

este o funcţie de tranziţie obţinută utilizând procedura de estimare a densităţii kernel. Acest 
estimator aparţine clasei de estimatori nonparametrici ai densităţii. Spre deosebire de alte 
tehnici specifice măsurării convergenţei (convergenţele beta şi sigma), aceasta utilizează toate 
informaţiile disponibile, adică toate datele din perioada iniţială, din perioada finală şi din 
procesul de tranziţie. De exemplu, convergenţa-beta ţine cont de tranziţia relativ la prima 
perioadă, dar neglijează ultima perioadă, în timp ce convergenţa sigma ţine cont de toate 
momentele analizei, însă doar în termeni de abatere standard (Weber, 2009). 

Densitatea φt+1 a unei variabile x urmează un process Markovian de ordinal întâi: 
          (1) 

Operatorul M permite tranziţia unei variabile x din distribuţia ei în starea t spre 
distribuţia în starea t+1. În acest demers presupunem fie un număr finit de stări în distribuţia φt 
utilizând Matricea Tranziţiei Markoviene (Shorrocks, 1978) fie utilizăm o formulare a stării 
continue în funcţia stochastică kernel (Quah, 1996). Într-o versiune discretă a modelului, 
operatorul M se determină prin partiţionarea unui set de posibile valori ale PIB-ului într-un 
număr finit de intervale. Proprietăţile lui M sunt descrise de o matrice de tranziţie Markov a 
căror intrări (i,j) reprezintă probabilitatea ca o ţară aflată în starea i să treacă în starea j, în 
spaţiul câştigurilor la obligaţiunile guvernamentale. Deoarece rata dobânzii la obligaţiunile 
guvernamentale sunt stocate într-o variabilă continuă, matricea probabilităţilor va fi o matrice 
de linii şi coloane continue. Astfel, operatorul M poate fi considerat ca o funcţie de tranziţie 
sau funcţie stochastică kernel, iar convergenţa financiară poate fi analizată prin reprezentarea 
distribuţiei câştigurilor aferente obligaţiunilor la momentul t+τ asupra setului de câştiguri 
observate la momentul t. 

După Quah (1996), dacă u şi z sunt elementele mulţimii B şi totodată probabilităţi în 
spaţiul (R, R), atunci funcţia stochastică kernel care leagă u şi z prin funcţia M(u, z): (R, R) -> 
(0, 1), prezintă următoarele proprietăţi: 

(i):   Pentru fiecare y Є R, M(u, z) (y, ·) este o mărime a probabilităţii în (R, R); 
(ii):  Pentru fiecare A Є R, M(u, z) ( ·, A) este o funcţie măsurabilă în R; 
(iii): Pentru fiecare A Є R, u (A) = ʃ M(u, z) (y, A) dz(y) 
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Raportat la un moment anterior, pentru o valoare u dată, există un procent de economii 
dz(u) care au nivelul PIB-ului apropiat de u. Ca urmare a procesului de normalizare, numărul 
economiilor din cadrul grupului al căror venituri intră în submultimea A poate fi scris ca M (y, 
A). Integrala ʃ M(u, z) (y, A) dz(y) indică numărul economiilor care ajung în starea A indiferent 
de nivelul venitului lor iniţial. Funcţia stochastică kernel M poate fi văzută astfel ca o 
descriere a tranziţiilor din starea y spre o altă stare din spaţiul R. 

După Arbia (2005), funcţia stochastică kernel poate fi scrisă astfel: 
        (2) 

Unde y este nivelul PIB/locuitor în mărime relativă la momentul t+τ, t este nivelul 
PIB/locuitor în mărime relativă la momentul t şi fτ (y|x) este densitatea condiţională, dat fiind 
nivelul PIB la momentul t. 

Una dintre cele mai populare funcţii kernel este funcţia standard Gaussiană de medie 
zero şi varianţă 1.  

       (3) 
Unde x este o variabilă random şi h este un parametru numit mărime de bandă (engl. 

Bandwidth). Importanţa acestuia rezidă în faptul că mărimea parametrului ales în cadrul 
estimării densităţii kernel determină nivelul de ajustare/ aplatizare. 

 
4. Analiza empirică 

 
Randamentul adus de obligaţiunile guvernamentale emise pe 10 ani sunt comparate într-un 

număr de 11 ţări din UE (10 ţări membre UME plus Marea Britanie), în scopul analizei 
procesului de convergenţă financiară. Deşi obligaţiunile guvernamentale emise în ţările UE au 
diferite riscuri de credit, considerăm că efectul acestui factor asupra preţului obligaţiunilor 
este mai degrabă neglijabil. 

Includerea în analiză a tuturor ţărilor din UE este dificilă deoarece în aceste ţări piaţa 
obligaţiunilor guvernamentale s-a format la momente diferite în timp. De exemplu, datele 
pentru Finlanda sunt valabile din 1987, cele pentru Grecia din 1986, iar cele pentru Slovacia, 
Cipru şi Malta din 2000 şi, respectiv, 2001. Noile state membre ale UE şi-au deschis această 
piaţă chiar mai târziu. În aceste state, piaţa obligaţiunilor fie nu dispune de o piaţa secundară, 
fie e o piaţă pe care acţionează doar băncile, fie are o lichiditate mică pe piaţa secundară. Din 
aceste motive am inclus în analiză doar 11 ţări din UE, şi anume: Spania, Portugalia, Irlanda, 
Olanda, Luxemburg, Italia, Germania, Franţa, Belgia, Austria şi Marea Britanie. Perioada de 
analiză este 01.01.1980-01.02.2010, iar datele sunt colectate lunar. 

În Tabelul 1 statisticile descriptive arată că rata medie a dobânzii a scăzut treptat în 
perioada de analiză. După formarea UME, maximele de rată de dobândă au scăzut comparativ 
cu perioada precedentă, în timp ce minimele au rămas neschimbate. La nivelul întregii 
perioade analizate, scăderea maximelor este mult mai pregnantă decât a minimelor. Deviaţia 
standard a scăzut uşor, indicând convergenţa ratelor naţionale de dobândă spre media lor.  

 

Tabelul 1 
Statistici descriptive, 1980-2010 

 

Sub-perioade Medie Abatere std. Min Max. 
1980-1985 12.81 3.75 6.4 22.8 
1986-1990 9.76 2.69 5.36 17.09 
1991-1995 8.92 2.16 5.61 15.76 
1996-2000 5.66 1.18 3.7 10.69 
2001-2005 4.36 0.63 3.04 5.45 
2006-2010 4.15 0.49 0 5.76 
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Figura 1 prezintă rezultatele estimării densităţii kernel şi hisograma pentru perioada 
iniţială (1980), sugerând existenţa a doi clusteri de ţări, unul având o rată a dobânzii la 
obligaţiuni mai mică de 10%, şi cealaltă în jur de 15%. Cei doi clusteri  pot fi denumiţi cluburi 
de convergenţă (Quah, 1996). Histograma din Figura 1 arată lipsa de convergenţă a ratelor 
dobânzii la obligaţiunile guvernamentale în zona UME. 
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Figura 1. Histograma şi densitatea kernel, 1980 
 
Figura 2 de mai jos reprezintă dinamica câştigurilor la obligaţiunile guvernamentale în 

11 ţări ale UME, între 1980 şi 2010. La nivelul întregii perioade de analiză procesul de 
convergenţă pare evident, iar câştigul mediu urmează un trend descendent. Un progres 
remarcabil a fost făcut în prima jumătate a perioadei, din 1980 până în 1999, în timp ce 
începând din 2000 câştigurile din obligaţiuni guvernamentale încep să devină divergente. Spre 
deosebire de perioada precedentă, în perioada 2005-2010 media câştigurilor începe uşor să 
crească. Divergenţa se adânceşte după declanşarea crizei economice globale în 2007 şi atinge 
un nivel maxim în 2009. Din 2009 în 2010 câştigurile fluctuează într-o bandă de variaţie 
îngustă, însă nu se remarcă nicio tendinţă de convergenţă. 
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Notă. Doar luna ianuarie este luată în considerare pentru anul  2010. 

Figura 2. Câştigul obligaţiunilor guvernamentale, 1980-2010 
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În figurile 3-5 prezentăm estimările funcţiei de densitate stochastică kernel sub formă 
de grafice 3D pentru a ilustra tranziţiile din anul iniţial (1980) în alţi ani (1980-1990; 1980-
2000; 1980-2010). Intervalul 1980-2010 include şi efectele crizei financiare globale. Graficul 
de mai jos redă pe axa x nivelul iniţial al câştigurilor din obligaţiuni guvernamentale (1980), 
iar pe axa y câştigul din anii următori (1990, 2000 şi 2010). Axa z reprezintă estimările 
densităţii. Scopul acestor reprezentări este de a identifica clusteri de ţări care rezultă din 
procesul de tranziţie, cu scopul de a descrie procesul de convergenţă financiară. 

 
Figura 3. Densitatea kernel       Figura 4. Densitatea kernel  
a tranziţiei din 1980 în 1990       a tranziţiei din 1980 în 2000 
 

 
Figura 5. Densitatea kernel a tranziţiei din 1980 în 2010 

 
Figura 3 indică existenţa a şase clusteri în tranziţia din 1980 în 1990, ceea ce arată fie 

absenţa convergenţei, fie un proces foarte lent, caracterizat de fluctuaţia celor 11 ţări în jurul 
câştigului mediu la obligaţiunile guvernamentale. În Figura 4, unde perioada de analiză este 
extinsă cu încă 10 ani, respectiv din 1980 în 2000, convergenţa devine evidentă. În această 
perioadă, ţările converg spre un nivel mai redus decât media anului 1980. De fapt, aceasta este 
perioada în care putem spune că procesul de convergenţă a înregistrat cel mai mare progres de 
până acum. În cadrul acestui proces, putem identifica trei clusteri, în funcţie de traiectoriile 
urmate de ţări. Atunci când ne raportăm la întreaga perioadă de timp disponibilă în Figura 5 
(1980-2010), identificăm patru clusteri. Pe lângă clusterii prezentaţi şi în Figura 4, în Figura 5 
mai apare un cluster mai mic, care sugerează divergenţa câştigurilor din 2000 în 2010. 
Comparaţia dintre figurile 4 şi 5 indică încă o dată faptul că criza financiară care s-a declanşat 
după 2000 a inversat trendul de convergenţă, iniţiind un trend de divergenţă. 
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5. Concluzii 
 

Utilizând ca instrument de măsurare estimarea densităţii kernel, lucrarea arată 
existenţa unui proces de convergenţă financiară raportat la întreaga perioadă de timp 
disponibilă şi a unor perioade mai scurte de divergenţă financiară. În mod particular, din 1980 
până în 2010, şi în mod special din 1980 în 2000, analiza arată un proces clar de convergenţă, 
însă din 1980 în 1990, şi din 2007 în 2010, analiza empirică sugerează tendinţe de divergenţă. 
Cu alte cuvinte, progresul obţinut pe termen lung în realizarea convergenţei este parţial pus în 
umbră de perioadele de regres/divergenţă. Perioada 1999-2002 marchează anii în care 
convergenţa a atins cel mai adânc nivel, cu particularitatea că în această perioadă nu numai 
cele 10 ţări membre UME, dar şi Marea Britanie au urmat acest proces. După 2002, Marea 
Britanie urmează o altă traiectorie în comparaţie cu celelalte ţări din analiză, prin menţinerea 
unui nivel înalt de câştiguri de obligaţiuni guvernamentale. 
 Criza financiară globală pare să deschidă un nou capitol în procesul convergenţei 
financiare, deoarece a îndepărtat vechile ţări membre UE de calea convergenţei. Deşi banda 
de variaţie a câştigurilor din obligaţiuni s-a îngustat din 2009 în 2010, ţările nu par să se 
replieze încă pe calea convergenţei. 
 De-a lungul timpului remarcăm scăderea ratei medii de câştiguri la obligaţiunile 
guvernamentale până la momentul introducerii monedei euro, şi fluctuarea lor într-o bandă 
îngustă după această dată, bandă care începe să se lărgească din 2008 în 2010. 
 Spre deosebire de alte lucrări care utilizează aceeaşi metodologie (Weber, 2009), 
această lucrare analizează ultimii 30 ani şi identifică perioade scurte de divergenţă pe intervale 
recente. Fiind un instrument de analiză şi măsurare grafică, estimarea densităţii kernel nu 
furnizează coeficienţi sau statistici descriptive care să caracterizeze acest proces, dar oferă o 
perspectivă bogată asupra întregului proces de convergenţă/divergenţă pe diferite perioade de 
timp, ceea ce nu este specific modelelor de analiză tradiţională, precum convergenţa beta. 

 
 
 

Notă 
(1) Cluburile de convergenţă (Quah, 1997) identifică două grupe de economii în cadrul procesului de 
convergenţă: un grup al economiilor convergente şi un grup al economiilor divergente. 
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Rezumat. Într-o economie de piaţă, necesitatea pieţei de capital nu mai poate fi pusă 
sub semnul întrebării. Piaţa de capital reprezintă o realitate a zilelor noastre, obiectivele sale 
majore fiind legate de mobilitatea capitalului, în baza principiului eficienţei economice şi 
minimizării riscului asociat investiţiilor, precum şi de finanţarea activităţii economice.  

Mecanismele de finanţare a companiilor prin intermediul bursei vizează emisiunea de 
acţiuni, respectiv emisiunea de obligaţiuni, fiecare dintre aceste modalităţi având specificaţii 
proprii de aplicare. Finanţarea prin intermediul pieţei de capital presupune o cultură mai 
vastă a echipelor de management implicate, în ceea ce priveşte funcţionarea pieţei de capital 
pe care compania operează. 
 

Cuvinte-cheie: bursă; modalităţi de finanţare; piaţă de capital; acţiuni; obligaţiuni. 
 
Cod JEL: G100. 
Cod REL: 11B. 
 
 
1. Introducere 
 
În zilele noastre, piaţa de capital reprezintă o realitate ce poate fi întâlnită în orice 

economie modernă. Piaţa de capital este necesară în cadrul oricărei economii, aceasta fiind în 
special caracterizată de un deosebit dinamism, dar şi inovaţie. Piaţa de capital trebuie să se 
afle într-o continuă adaptare la mediul economic, însă, mai mult decât atât, ea poate influenţa 
în mare măsură mediul economic din ţara în care acţionează.  

Piaţa de capital oferă nenumărate oportunităţi, dar în egală măsură generează şi riscuri 
pentru toate categoriile de participanţi. Pentru ca mecanismul economiei de piaţă să 
funcţioneze în bune condiţii, piaţa de capital contribuie la îndeplinirea a două obiective 
importante, şi anume: asigură mobilitatea capitalului pe baza principiului eficienţei economice 
şi a minimizării riscului investiţional; finanţează activitatea economică. 

 
2. Piaţa de capital în economia unei ţări  
 
Contribuţia economică a pieţelor de capital este de cele mai multe ori reprezentată de 

obţinerea de fonduri pentru investiţii în active pe termen lung. Pieţele de capital pot să aibă şi 
contribuţii importante la creşterea şi dezvoltarea economică a unei ţări: acestea pot determina 
o creştere a eficienţei, a competitivităţii şi a solvabilităţii sectorului financiar, au un deosebit 
rol în mobilizarea economiilor financiare şi în eficienţa alocării investiţiilor. Pieţele de capital 
pot influenţa semnificativ solvabilitatea sectorului în care societăţile comerciale îşi desfăşoară 
activitatea şi oferă posibilitatea finanţării societăţilor comerciale nou înfiinţate. 

Pentru a putea cuantifica beneficiile pe care piaţa de capital le poate aduce într-o 
economie, mai întâi trebuie luate în considerare eventualele costuri, respectiv dezavantaje pe 
care funcţionarea acesteia le-ar presupune. Dezavantajele sau costurile pe care le implică piaţa 
de capital sunt date de inevitabilitatea crizelor economice şi impactul pe care aceste crize îl au 
asupra obţinerii capitalului, pericolul controlului de monopol într-o economie, instabilitatea 
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ratelor dobânzii, instabilitatea preţurilor, încrederea investitorilor în sistemul financiar şi puterea 
pe care o are sistemul financiar, caracterul stabil sau instabil al sistemului financiar etc.  

În cazul în care există o piaţă activă pentru acţiuni sau obligaţiuni, aceasta va 
reprezenta o alternativă pentru sistemul bancar existent, atât din perspectiva deponenţilor, cât 
şi din cea a  utilizatorilor de fonduri. Prin existenţa acestei alternative, deponenţii îşi vor putea 
compara veniturile pe care le vor obţine din investiţii în acţiuni sau obligaţiuni cu veniturile pe 
care le pot obţine din dobânzile bancare. La rândul lor, societăţile comerciale au posibilitatea 
de a-şi compara costurile surselor de finanţare.    

Un alt avantaj oferit de piaţa de capital este următorul: companiile ale căror acţiuni, 
respectiv obligaţiuni sunt tranzacţionate pe pieţele reglementate de capital nu îşi pot ascunde 
eventualele performanţe slabe înregistrate pe parcursul unui exerciţiu financiar. Nu la fel se 
întâmplă în cazul companiilor aşa-numite „închise”, care nu oferă spre tranzacţionare acţiuni, 
respectiv obligaţiuni. 

 
3. Finanţarea companiilor prin intermediul bursei 
 
Referitor la îndeplinirea mobilităţii capitalului, piaţa de capital este în măsură să 

realizeze transferul de capital între proprietari, atât la nivel naţional, regional, mondial, cât şi 
în cadrul aceleiaşi ramuri industriale sau în ramuri industriale diferite. 

Mecanismele de finanţare a companiilor prin intermediul bursei diferă de alte metode 
de finanţare prin faptul că, în cazul bursei, un factor important şi chiar determinant în luarea 
deciziei îl constituie anticipările investitorilor privind eficienţa utilizării capitalurilor atrase. 

 
4. Finanţarea prin emisiunea de acţiuni 
 
Finanţarea societăţilor prin piaţa de capital reprezintă o alternativă la piaţa monetară sau 

la procedura de contractare a unui credit. În cazul în care se optează pentru finanţarea activităţii 
prin intermediul bursei, va fi nevoie de întocmirea unei oferte publice de vânzare de acţiuni. 
Prin urmare, o firmă care necesită resurse financiare pentru dezvoltarea activităţii sau pentru 
finanţarea unui proiect de investiţii va oferi spre vânzare acţiuni, obligaţiuni sau ambele. 
Vânzarea acestora se realizează prin intermediul societăţilor de servicii de investiţii financiare. 

Circuitul resurselor financiare este următorul: investitorii care cumpără acţiuni şi/sau 
obligaţiuni plătesc o sumă de bani pentru aceste titluri de valoare; banii ajung la societatea 
emitentă, care îi va utiliza în atingerea scopului pentru care a fost realizată emisiunea titlurilor 
de valoare. Pentru deţinerea lor, cumpărătorii acţiunilor vor primi dividende, iar cumpărătorii 
obligaţiunilor vor încasa dobânzile aferente împrumutului obligatar.  

Comparativ cu finanţarea prin intermediul societăţilor bancare, unde un solicitant 
trebuie să întrunească condiţiile prevăzute în reglementările interne ale fiecărei societăţi 
bancare, finanţarea prin intermediul pieţei de capital este mai flexibilă din punctul de vedere 
al companiilor, deoarece acestea îşi pot stabili singure nivelul atragerii de resurse financiare.  

În cazul emisiunilor publice de titluri financiare, societatea emitentă este cea care 
stabileşte condiţiile în care se va realiza vânzarea titlurilor. Flexibitatea este totuşi una 
relativă: vânzarea poate fi încheiată cu succes doar dacă toate condiţiile impuse de societatea 
emitentă sunt pe placul investitorilor.  

 
5. Majorările de capital 
 
Capitalul social este o componentă a capitalurilor proprii şi exprimă valoarea totală a 

aporturilor subscrise de acţionari la constituirea societăţii comerciale. Capitalul social 
reprezintă valoarea nominală totală a acţiunilor, respectiv valoarea aportului în numerar sau în 
natură a altor elemente de capitaluri proprii încorporate în capitalul social sau a altor 
operaţiuni care conduc la modificarea acestuia. Majorarea capitalului social se poate face prin 
două modalităţi. Prima modalitate se referă la emisiunea de noi acţiuni şi majorarea valorii 
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nominale a acţiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar şi/sau în natură. Cea de a 
doua modalitate se referă la încorporarea rezervelor (cu excepţia rezervelor legale), precum şi 
a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori a compensării unor creanţe lichide şi exigibile 
asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia. 

Dacă subscrierile publice depăşesc capitalul social prevăzut în prospectul de emisiune 
sau sunt mai mici decât acesta, fondatorii sunt obligaţi să supună aprobării adunării 
constitutive majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social la nivelul subscripţiei. 
Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă 
numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul în care este realizată prin încorporarea 
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune. 

Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în 
primul rând acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. 
Acţionarii existenţi îşi pot exercita dreptul de preferinţă numai în intervalul termenului hotărât 
de adunarea generală, în condiţiile în care actul constitutiv nu prevede alt termen. După 
expirarea termenului hotărât, acţiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. 
Operaţiunea de majorare a capitalului social efectuată fără acordarea dreptului de preferinţă 
către acţionarii existenţi este nulă din punct de vedere legal. 

 
6. Finanţarea prin împrumut obligatar 
 
Practica financiară mondială a demonstrat că obligaţiunile sunt cele mai utilizate 

instrumente financiare, iar în cadrul pieţelor de capital dezvoltate, ponderea tranzacţiilor cu 
obligaţiuni este mult mai mare decât cea a tranzacţiilor cu acţiuni. Nu este însă şi cazul 
României, întrucât piaţa obligaţiunilor nu cunoaşte o dezvoltare foarte mare la momentul 
actual. 

Caracteristicile situaţiei economice a României – instabilitate, inflaţie, fluctuaţii mari 
ale dobânzilor pe piaţa interbancară, deprecierea monedei naţionale – au reprezentat 
impedimente în calea succesului oricărei emisiuni de împrumut cu venit fix. 

Emisiunile de obligaţiuni reprezintă o modalitate de finanţare mai ieftină decât 
creditele bancare, dar greu accesibilă din perspectiva companiilor mici. Această modalitate de 
finanţare este accesibilă în special băncilor, companiilor mari cu un istoric financiar solid şi 
autorităţilor locale (prin intermediul obligaţiunilor municipale). 

Din perspectiva emitenţilor, obligaţiunile asigură resurse de finanţare care presupun 
costuri mai mici decât creditul bancar, iar perioada de rambursare este mult mai îndelungată 
decât cea în cazul împrumutului pe piaţa monetară. Din perspectiva investitorilor, 
obligaţiunile sunt instrumente cu risc scăzut şi care oferă rentabilităţi satisfăcătoare.  

 
7. Finanţarea SNTGN Transgaz SA Mediaş prin Bursa de Valori Bucureşti 
 
Societatea aleasă pentru partea aplicativă a studiului este SNTGN Transgaz SA 

Principalul obiect de activitate al societăţii este transportul, dispecerizarea, tranzitul 
internaţional al gazelor naturale, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului de gaze 
naturale. Principalele activităţi generatoare de venituri pentru emitent sunt transportul şi 
tranzitul gazelor naturale. La acestea se adaugă vânzarea gazelor naturale primite în 
contrapartidă la serviciile de tranzit prestate către Gazprom Export.  

Transgaz prestează servicii de tranzit internaţional pentru Bulgargaz şi Gazprom 
Export, agentul comercial al Gazprom, permiţând transferul gazelor naturale dinspre Rusia 
către Bulgaria, Turcia, Grecia etc. 

În perioada 26 noiembrie-7 decembrie 2007, Transgaz a iniţiat o ofertă publică primară 
iniţială de vânzare de acţiuni având ataşate drepturi de alocare, cu următoarele caracteristici: 

• Număr de acţiuni oferite: 1.177.384 acţiuni rezultate din majorarea capitalului 
social, incluse în cadrul ofertei, reprezentând 10% din capitalul social majorat al emitentului; 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a IV-a. Instituții și piețe financiare 675 

• Numărul de drepturi de alocare ataşate acţiunilor oferite: 1.177.384 drepturi de 
alocare ataşate acţiunilor ofertei. Fiecare acţiune oferită are ataşat un drept de alocare; 

• Valoarea nominală a acţiunilor oferite: 10 RON/acţiune; 
• Valoarea ofertei: 225.963.537,28 RON; 
• Preţul acţiunilor oferite: 191,92 RON/acţiune; 
• Investitori: Acţiunile Transgaz au fost oferite tuturor investitorilor interesaţi să 

subscrie în cadrul ofertei. 
 În decursul perioadei de ofertă, s-au putut face subscrieri în cadrul a două tranşe:  
• Tranşa subscrierilor mari – au fost acceptate subscrieri pentru un număr întreg de 

acţiuni în aşa fel încât valoarea unei subscrieri să fi fost mai mare sau egală cu 500.000 RON, 
reprezentând 60% din numărul total de acţiuni oferite.  

• Tranşa subscrierilor mici – au fost acceptate subscrieri pentru un număr întreg de 
acţiuni în aşa fel încât valoarea unei subscrieri să fie cel puţin egală cu valoarea a 11 acţiuni şi 
mai mică de 500.000 RON, exclusiv, reprezentând 40% din numărul total de acţiuni oferite. 

Modalitatea de alocare folosită a fost  „pro-rata” atât pentru tranşa subscrierilor mici, 
cât şi pentru tranşa subscrierilor mari. Oferta a fost suprasubscrisă de 39,9 ori în cazul tranşei 
mari şi de 11,3 ori în cazul tranşei mici.  

Drepturile de alocare ataşate acţiunilor subscrise Transgaz au început să fie 
tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti în data de 19 decembrie 2007, simbolul acestora 
fiind TGNR01. Drepturile au putut fi tranzacţionate pe Piaţa Drepturi Piaţa Reglementată, 
codificată ORDR. 

Evoluţia drepturilor de alocare Transgaz de la data lansării lor până la data retragerii 
acestora se observă în figura următoare:  
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Figura 1. Evoluţia drepturilor de alocare Transgaz, 
 conform istoricului de tranzacţionare BVB 

 
În prima zi de tranzacţionare a drepturilor de alocare, preţul de închidere al acestora a 

fost de 294,8 RON, cu 53,6% mai mult decât preţul de subscriere. Cel mai mare preţ al 
drepturilor de alocare s-a înregistrat în 21 decembrie 2007, având valoarea de 335 RON 
pentru o acţiune, preţ cu 74,5% mai mare decât preţul de subscriere. Ultima zi de 
tranzacţionare a drepturilor de alocare Transgaz a fost 17 ianuarie 2008, iar preţul la această 
dată a fost de 286 RON. 

Prima zi în care s-au tranzacţionat acţiuni ale Transgaz la Bursa de Valori Bucureşti a 
fost 24 ianuarie 2008, preţul de deschidere a fost de 280 RON, iar cel de închidere a fost de 
274,5 RON. Simbolul sub care se pot tranzacţiona acţiuni Transgaz este TGN, acestea putând 
fi tranzacţionate pe piaţa principală a BVB, la categoria 1 acţiuni.  

Informaţiile utilizate în realizarea evoluţiei cotaţiilor Transgaz datează de la începerea 
tranzacţionării acţiunilor şi până luna iunie 2008. Figura de mai jos evidenţiază cele mai 
importante momente post-listare.  
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Figura 2. Evoluţia cotaţiilor Transgaz, 
 conform istoricului de tranzacţionare BVB 

 
În lunile ianuarie şi februarie 2008, cotaţia acţiunilor Transgaz a suferit corecţii 

majore, pe fondul crizei economice mondiale, care a afectat şi România. În momentul actual, 
cotaţia acţiunilor Transgaz intra în calculul indicelui BET, având o pondere importantă în 
totalul indicelui. 

 
8. Concluzii 
 
Finanţarea prin piaţa bursieră, ca alternativă la soluţia tradiţională a creditului bancar, 

este la început de drum, nu numai ca număr de emisiuni sau resurse mobilizate, ci şi ca număr 
de emitenţi posibili. Această modalitate de finanţare presupune: o cultură financiară a 
echipelor de management şi a pieţei de capital în general; capacitatea de a administra procesul 
de expunere pe piaţă împreună cu societatea de intermediere; capacitatea de a-şi asuma 
criteriile de transparenţă şi comunicare solicitate de acţionariat; capacitatea de percepere a 
costului capitalului atras pe piaţa de capital ca pe un cost de oportunitate al capitalului atras 
prin creditare. 

O piaţă de capital funcţională este una din premisele care asigură capacitatea unei 
societăţi de a structura optimal pachetele de finanţare. Apare astfel posibilitatea de a substitui 
contractarea de credite cu emisiunea de acţiuni sau obligaţiuni prin ofertă publică, în ideea de 
a minimiza costurile finanţării sau de a optimiza cash-flow-urile viitoare prin obţinerea unei 
perioade de rambursare mai lungi.  

Piaţa de capital răspunde nevoii de diversificare a riscul finanţării, fără a substitui 
diverse forme de finanţare între ele, ci prin combinarea într-un mix care să răspundă cel mai 
bine necesităţilor sale, în condiţii de minimizare a riscului. 

Practica bursieră internaţională a demonstrat că pe măsura dezvoltării pieţelor de 
capital, societăţile îşi cresc atât împrumuturile clasice, cât şi cele atrase prin piaţa de capital, 
iar pe măsură ce pieţele intră într-o fază superioară de dezvoltare, raportul dintre creditul 
bancar şi sursele pieţei de capital se schimbă.  

Astfel, emisiunile de acţiuni sau obligaţiuni au rolul de a suplimenta şi nu de a înlocui 
împrumuturile bancare, mai ales când se doreşte alocarea unor resurse importante pentru 
susţinerea unor planuri investiţionale de mare anvergură, când se caută un orizont mai 
îndelungat al maturităţii împrumutului, sau chiar obţinerea de fonduri nerambursabile cu 
preţul diluţiei capitalului şi dividendelor viitoare. 
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Rezumat. În practica bancară, fenomenul de antrenare a resurselor umane gravitează 

în jurul forţei motivaţiei, factorul psihosocial ce determină atingerea performanţei.  
Cercetarea performanţei s-a concentrat pe acest factor pornind de la ipoteza că 

nevoile de bază sunt satisfăcute şi în acest moment există preocupare pentru a obţine 
satisfacerea unor nevoi superioare. De asemenea, s-a urmărit descoperirea elementului 
motivator în cariera bancherului.  

Cercetarea s-a efectuat în cadrul sistemului bancar românesc, utilizând un eşantion 
extras din patru bănci comerciale, reprezentând o cotă de piaţă de 33% raportat la volumul 
activelor bancare totale, respectiv o cotă de piaţă 10%,  raportat la numărul de bănci. 

 
Cuvinte-cheie: performanţa; motivaţia; sistemul bancar românesc.  
 
Cod JEL: G 21. 
Cod REL: 11 C. 

 
 

1. Introducere 
 
În contextul actual al procesului de globalizare, caracterizat printr-un ritm accelerat al 

dezvoltării tehnologice, al mondializării pieţelor şi printr-o concurenţă fără precedent, 
managementul băncilor a devenit tot mai preocupat de performanţă. Nicio bancă nu îşi mai 
poate permite să-şi plătească angajaţii decât pentru excelenţă. Din acest motiv, evaluarea 
performanţelor profesionale a devenit foarte răspândită şi este utilizată în toate tipurile de 
bănci. În ultimii 20 de ani, s-a impus conceptul de management al performanţei, o abordare 
care asigură activarea mecanismelor motivaţionale, optimizarea performanţelor şi a 
managementului resurselor umane.  

În acest moment condiţiile de muncă s-au modificat dramatic, clienţii băncilor au o 
diversitate de opţiuni, competiţia se desfăşoară la nivel mondial, aproape orice sursă de 
avantaj competiţional pare a fi epuizată, preţul produselor şi al  serviciilor şi-a pierdut tot mai 
mult rolul de element decisiv. Esenţa afacerii o constituie acum constituirea unei baze de 
angajaţi şi de clienţi loiali, pentru a asigura supravieţuirea băncilor. Pe termen lung,  nu mai 
sunt suficiente doar crearea unor politici de marketing şi dezvoltare organizaţională,  
reducerea costurilor, retehnologizarea şi reducerea preţurilor, ci este necesară introducerea 
unui nou mod de a trata natura umană, prin reconsiderarea relaţiilor angajat–organizaţie, 
angajat–clienţi, prin implicarea lor emoţională. 

E timpul pentru a înţelege şi recunoaşte că există talente (daruri speciale, predispoziţii 
naturale, care îi fac pe oameni să fie eficienţi într-un domeniu de activitate), care dacă sunt 
utilizate în posturi adecvate lor, îi potenţează şi îi conduc pe oameni spre excelenţă, spre 
performanţe superioare. De asemenea, trebuie să abandonăm concepţia conform căreia oricine 
poate fi educat să facă orice meserie. Esenţial este să înţelegem că “elementul care asigură în 
final funcţionarea cu eficacitate a structurii unui mecanism atât de complex precum cel al 
întreprinderii este cel uman” (Constantinescu, 2005, p. 143).  
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2. Managementul performanţei în cadrul sistemului bancar românesc 

2.1. Conceptul de management al performanţei 
Din păcate, în practica curentă, termenul de „management al performanţei” este sinonim 

cu evaluarea performanţei. În realitate, sistemul managementului performanţei este un concept 
mai larg, ce are în vedere o serie de procese, atitudini şi comportamente independente sau o 
strategie coerentă privind îmbunătăţirea performanţei (Amstrong, 1991, p. 397).  

Managementul performanţei constă într-o abordare sistematică a managementului 
resurselor umane în general şi a evaluării performanţei în special, folosind obiectivele, 
performanţele, aprecierile şi feedback-ul ca mijloace de motivare a angajaţilor pentru a 
înţelege şi a folosi la maximum potenţialul lor creator. Managementul performanţei reprezintă 
o modalitate de a obţine rezultate individuale şi organizaţionale mult mai bune prin 
înţelegerea şi conducerea performanţei într-un cadru unitar şi contextual al afacerilor în 
general sau al obiectivelor şi standardelor stabilite în prealabil, în special. Aceasta înseamnă 
că abordarea sau concepţia managementului performanţei are la bază filozofia 
managementului prin obiective (Manolescu, 2004, p. 387). Se poate aprecia faptul că 
managementul performanţei are drept componentă cheie „evaluarea performanţei”. 

În practică, fenomenul de antrenare a resurselor umane gravitează în jurul forţei 
motivaţiei. Acesta este factorul psihosocial ce determină atingerea performanţei. A motiva 
oamenii în munca lor înseamnă a le răsplăti contribuţia la progresul băncii, iniţiativa, efortul şi 
reuşita, dar, mai ales, de a dezvolta pentru ei înşişi sentimentul utilităţii dat de dimensiunea 
obiectivă şi subiectivă a muncii. 

Au fost identificate şapte nevoi psihologice care-l determină pe om să muncească: 
nevoia de a-şi angaja rezistenţa fizică într-o muncă puţin monotonă; nevoia de a învăţa prin 
muncă; nevoia de a cunoaşte natura muncii; nevoia de a lua decizii şi de a avea iniţiativă; 
nevoia contractului social pozitiv şi de recunoaştere în cadrul băncii; nevoia de a-şi pune 
activitatea în slujba obiectivelor băncii şi de a-şi lega viaţa sa de cea a colectivităţii; nevoia 
siguranţei viitorului.  

În contrast cu această abordare clasică, astăzi se acordă multă importanţă satisfacţiei 
de tip confort şi dezvoltării considerabile a factorilor indirecţi, precum scopul şi sensul 
muncii. Bancherul poate fi motivat cunoscându-i varietatea necesităţilor personale, 
acordându-i posibilitatea satisfacerii lor, pe măsură ce obiectivele băncii sunt atinse.  

Relaţia manager-subordonat afectează motivaţia. Factorii motivatori care ar putea 
spori valoarea subiectivă a muncii, ţinând cont de particularităţile situaţiilor şi persoanelor şi 
asupra cărora managerii ar putea reflecta sunt factorii nepecuniari cu impact mare asupra 
oamenilor, amintind aici: reuşita, nimic neputând motiva mai mult ca succesul; comunicarea 
la locul de muncă, ţinând cont de faptul că existenţa unei comunicări ample, deschise asupra 
muncii şi semnificaţiei sale, arta de a comunica, bazată pe respectul faţă de ceilalţi şi pe 
evitarea conflictelor, permite înţelegerea şi crearea atmosferei potrivite pentru desfăşurarea 
activităţii în bancă; atitudinea managerului, exemplul pe care acesta îl dă subordonaţilor, 
valorile după care se conduce sunt decisive în programul băncii; achiziţia de inteligenţă şi 
talent constituie astăzi un scop important, şi dacă ele sunt bine orientate pot deveni deosebit de 
eficiente, premise esenţiale pentru dezvoltarea tehnică şi a carierei. 
 

2.2. Motivaţia, factorul vital ce determină atingerea performanţei – studiu de caz 
Înainte de a prezenta rezultatele concrete ale cercetării ştiinţifice mai trebuie precizat cu 

claritate scopul dual al acesteia: pe de o parte, pornind de la premisa că salariaţii Credit Europe 
Bank (România) SA se regăsesc în profilul mediu al omului de bancă, de a demonstra acest fapt 
în ceea ce priveşte motivaţia, inteligenţa emoţională, deschiderea, anticiparea şi energia necesară 
schimbării, lucrul în echipă, capabilităţile în ceea ce priveşte leadershipul, iar, pe de altă parte, 
pornind de la ideea că mediul competitiv, condiţiile de desfăşurare a activităţii în cadrul 
sistemului bancar românesc sunt similare, diferind doar puterea financiară şi tradiţiile, ţinta este 
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de a pune bazele cercetărilor ştiinţifice ulterioare pentru a demonstra că aplicarea acestui model 
managerial propus în teza de doctorat, poate fi un succes. Obiectivul central al cercetării este 
proiectul conceperii şi implementării modelului echilibrat al performanţei în cadrul Credit 
Europe Bank (România) SA, ce ar putea reprezenta o componentă importantă a managementului 
strategic într-o perioadă calitativă de dezvoltare, după şapte ani de expansiune cantitativă, de la 
o valoare a activelor totale de 100 milioane dolari americani, cuprinse în mai puţin de 20 de 
sucursale, şi gestionate cu mai puţin de 300 de angajaţi, la un nivel actual al activelor mai mare 
de 1,7 miliarde de dolari americani, având 82 de sucursale, cu 1,200 de angajaţi. Pe termen 
mediu şi lung, obiectivul este de a introduce acest model managerial bancar, dacă nu cu 
valabilitate generală în sistem, cel puţin cu aplicabilitate la bănci de dimensiuni mici şi medii, cu 
o valoare a activelor cuprinsă între 100 milioane euro şi 2 miliarde de euro, adică având o cota 
de piaţă de până la 5%.  Ipoteza de la care a pornit cercetarea a fost aceea ca standardele 
privitoare la calitatea umană în cadrul sistemului bancar românesc sunt relativ similare, în toate 
băncile comerciale, şi astfel studiul întreprins asupra Credit Europe Bank (România) SA ar 
putea constitui un proiect pilot al schimbărilor ce ar putea avea loc într-un interval de timp 
destul de scurt, de trei până la cinci ani.  
Cercetarea a fost efectuată la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv judeţul 
Prahova (judeţ având cea mai numeroasă populaţie la nivel naţional), pentru a colecta datele 
din acelaşi mediu de desfăşurare a activităţii economico-financiare. Au fost selectate 
sucursalele centrale ale fiecăreia dintre cele patru bănci (tabelul 1) şi un eşantion de 9 salariaţi, 
reprezentând nivelul mediu de salariaţi al unei sucursale (figura 1):  

 
Tabelul 1 

Băncile comerciale selectate în vederea efectuării cercetării  
 

Total active 31.12.2007/ (vs. 31.12.2009) Banca Milioane lei % 
BCR 59,693.5/ (62,908.0) 23.8/ (19.1) 
Alpha Bank 12,844.6/ (21,163.0) 5.1/ (6.4) 
Piraeus Bank 5,995.5/ (6,900.0) 2.4/ (2.1) 
Credit Europe Bank 4,465.7/ (5,679.6) 1.8/ (1.8) 

 

 
Figura 1.  Numărul mediu de salariaţi în cadrul unei unităţi operative (sucursală) 

 
Dat fiind faptul ca băncile au regulamente şi reglementări stricte, generalizate şi 

uniforme la nivelul tuturor unităţilor economice (sucursale) cu privire la activitatea resurselor 
umane, se poate aprecia că eşantionarea este propice obţinerii de rezultate relevante. 
Eşantionul compus din cei 36 de subiecţi reprezintă 0,05% din totalul salariaţilor sistemului 
bancar românesc, permiţând o cercetare adecvată. 

Cercetarea a fost efectuată prin interviuri şi chestionare şi s-a derulat într-o perioadă de 
90 de zile între lunile august-octombrie 2008. 

Pentru a ilustra elementele motivaţionale în sistemul bancar am efectuat cercetări, 
utilizând un „Exerciţiu privind motivaţia şi participarea salariaţilor în raport de categoriile de 
nevoie ale acestora ” (Lefter, Diaconu, Marinaş, Puia, 2008, p. 196). 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a IV-a. Instituții și piețe financiare 681 

Spre a exemplifica rezultatele, este prezentată o mostră aleatorie selectată din panelul 
cercetat: 
Pentru fiecare enunţ, încercuiţi cifra care reflectă, cât mai fidel posibil, opinia dvs. Astfel, spre 
exemplu, dacă sunteţi complet de acord cu enunţul, încercuiţi +3. 
 

Tabelul 2 
„Exerciţiu...”: Enunţurile ce vor fi evaluate 

 

1.  Creşterile speciale de salariu ar trebui să fie acordate lucrătorilor care obţin 
rezultate excepţionale în munca lor. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

2.  Pentru ca lucrătorii să cunoască cu precizie ce se aşteaptă de la ei, ar fi de dorit 
să existe descrieri mai bune ale posturilor. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

3.  Trebuie să li se amintească lucrătorilor că locul lor de muncă depinde de 
capacitatea organizaţiei de a face faţă concurenţei. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

4.  Un şef trebuie să acorde multă atenţie condiţiilor fizice de muncă ale 
subordonaţilor săi. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

5.  Un şef trebuie să facă eforturi mari pentru crearea unui climat în care să 
domnească  prietenia între lucrători. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

6.  O recunoaştere individuală a celor care depăşesc normele de muncă are o 
„semnificaţie” însemnată pentru lucrători. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

7.  O atitudine indiferentă din partea şefului poate fi frustrantă pentru lucrători. +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
8.  Lucrătorilor le place să constate că deprinderile şi capacitatea lor sunt deplin 
utilizate în munca pe care o  desfăşoară. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

9.  Cumpărarea de acţiuni în propria întreprindere îi determină cel mai adesea pe 
salariaţi să-şi păstreze locul de muncă. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

10.   Orice post de muncă poate fi astfel structurat încât să-l atragă pe lucrător, să 
constituie o provocare permanentă pentru el. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

11.  Mulţi lucrători sunt gata să se implice cât mai mult posibil în tot ceea ce fac. +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
12.  Managerii ar trebui să acorde mai mult interes lucrătorilor lor, organizând 
întâlniri sociale după program. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

13.  Mândria generată de munca pe care o faci constituie o recompensă 
importantă. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

14.  Lucrătorilor le place să se considere „cei mai buni” în tipul de muncă ce le-a 
fost încredinţat. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

15.  Calitatea raporturilor sociale în cadrul grupurilor de muncă este un element 
important. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

16.  Acordarea de prime conduce la îmbunătăţirea rezultatelor muncii lucrătorilor. +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
17.  Este important pentru lucrători să-i cunoască pe membrii managementului 
superior. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

18.  În general, lucrătorilor le place să-şi stabilească propriul orar de muncă şi să ia 
decizii referitoare la munca lor în condiţii minime de control. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

19.  Siguranţa locului de muncă constituie un aspect important pentru salariaţi. +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
20.  Un echipament şi o dotare corespunzătoare reprezintă elemente importante 
pentru lucrători. 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

  
Rezultatele centralizatoare, fără pretenţia de generalizare, prin studiul acestui eşantion 

prelevat din bănci reprezentative, indică faptul că nevoile de bază, fiziologice, psihologice şi 
respectul de sine sunt satisfăcute. Din acest moment, există straduinţa pentru a obţine 
satisfacerea unor nevoi superioare (nevoi de creştere-dezvoltare) precum justiţia, bunătatea, 
frumuseţea, unitatea, dar gradul de utilizare al acestei nevoi se situează încă la un nivel mediu 
de 55% din nivelul nevoilor de bază (Figura 2). Acest nivel se poate modifica fie printr-o 
politică corporatistă (introducerea unor programe de responsabilitate socială, responsabilitate 
faţă de mediu etc.), dar şi prin încurajarea salariaţilor în ceea ce priveşte accesarea 
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programelor superioare de educaţie, voluntariat. Ipoteza  privitoare la standardele de calitate 
relativ similar este confirmată de rezultatele cercetării. 

 

 
Figura 2. Gradul de utilizare a nevoilor 

 
Un element motivator în carieră este o forţă interioară care determină ce îţi doreşti şi 

de ce ai nevoie de la activitatea profesională zilnic. Elementele motivatoare sunt surse de 
energie şi directive, care devin evidente pe măsură ce studiem forma activităţii noastre zilnice. 
Un element motivator în carieră este mult mai mult decât o tendinţă sau o predispoziţie; este 
un imperativ interior care influenţează puternic individul. Persoanele înţelepte luptă tenace 
pentru a-şi exprima factorii motivatori esenţiali. Un element motivator al carierei nu este o 
caracteristică superficială a personalităţii; este o componentă fundamentală a identităţii 
individului. Cercetările elementelor motivatoare în carieră au arătat că, cei mai mulţi oameni 
au doi sau trei elemente motivatoare majore şi doar unul esenţial. Este elementul motivator 
cheia care ghidează dezvoltarea în carieră şi oferă coerenţa alegerilor şi deciziilor în aparenţă 
fără legătură. Din analiza acestui studiu au fost identificate 9 elemente motivatoare distincte, 
prin intermediul  exerciţiului: „Măsurarea Factorilor Motivaţionali-Richmond Career 
Drivers”, creat de către Dave Frances („Manage your own career”, 1984). Spre exemplificare, 
este relevant o mostră din dosarele de anchetă. 

În paginile următoare se află o listă de 36 de afirmaţii ce descriu dorinţele şi nevoile 
oamenilor în legătura cu carierele lor. Pentru a identifica cele mai puternice elemente 
motivatoare, trebuie să iei în considerare afirmaţiile din fiecare set,  alocând un total de 3 
puncte pentru fiecare.  

De exemplu, o posibilă distribuţie a punctelor între cele două afirmaţii din set ar putea fi:  
A= 3 puncte  B= 0 puncte    
A= 2 puncte   B= 1 punct 
A= 1 punct  B= 2 puncte 
A= 0 puncte  B= 3 puncte 
Literele din faţa fiecărei afirmaţii sunt utilizate în faza de calcul a scorului şi nu 

prezintă interes în această etapă. Fi sigur că acorzi fiecărui set de afirmaţii cele trei puncte. 
Atenţie! Uneori va fi dificil să compari cele două elemente care par a fi relevante sau 

irelevante. Dar continuă. Tehnica constă în a cântări foarte bine cele două opţiuni, şi s-a 
dovedit utilă. Nu există răspunsuri corecte sau greşite. Totul depinde de preferinţele personale, 
deci te rog să fii cât mai onest şi obiectiv cu putinţă:  

1. A.2... Sunt mulţumit doar cu  un foarte înalt standard de viaţă 
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 B.1... Îmi doresc să am influenţă considerabilă asupra altora 
2. C.1... Mă simt mulţumit dacă rezultatele activităţilor mele au valoare prin ele însele 
 D.2... Vreau să fiu un expert în activitatea mea 
3. E.2...Vreau să îmi folosesc abilităţile creative în munca mea 
 F.1...Este în mod special important pentru mine să lucrez cu oamenii pe care îi plac 
4. G.1... Aş obţine satisfacţii speciale din utilizarea libertăţii de a alege. 
 H.2... Vreau să am siguranţă financiară. 
5. I.2... Îmi place sentimentul că oamenii îmi respectă părerea. 
 A.1... Vreau să prosper. 
6. B.1... Îmi doresc un rol considerabil de lider. 
 C.2... Fac ceea ce este esenţial pentru mine, deşi nu voi avea câştiguri clare. 
7. D.2... Vreau să simt că am câştigat experienţă. 
 E.1... Vreau să creez lucruri cu care oamenii să mă asocieze. 
8. F.0... Îmi doresc puternice legături cu oamenii din domeniul meu. 
 G.3... Aş fi mulţumit dacă aş decide cum îmi petrec timpul. 
9. A.0... Nu voi fi mulţumit decât dacă voi avea venituri ridicate. 
 D.3... Vreau să demonstrez pentru propria mea satisfacţie că îmi cunosc domeniul. 
10. C.2... Munca mea este parte din căutarea sensului în viaţă. 
 E.1... Vreau ca lucrurile pe care le produc să-mi poarte numele. 
11. A.3... Îmi doresc să-mi pot permite orice. 
 H.0... Un loc de muncă sigur pe termen lung este atrăgător pentru mine. 
12. B.1... Îmi doresc un rol care să-mi ofere influenţă suficientă asupra celorlalţi. 
 D.2... M-aş bucura să fiu specialist în domeniul meu. 
13. C.2... Este important ca, prin munca mea, să aduc o contribuţie pozitivă comunităţi. 
 F.1... Relaţiile apropiate cu oamenii la muncă sunt importante pentru mine. 
14. E.2... Aş vrea să îmi pot utiliza creativitatea la maxim. 
 G.1... Aş prefera să fiu propriul meu stăpân. 
15. F.1... Relaţii apropriate cu oamenii la locul de muncă mi-ar oferi satisfacţii. 
 H.2... Vreau să ştiu că în viitor voi fi sigur pe mine şi voi fi OK. 
16. A.1... Vreau să pot cheltui banii uşor. 
 E.2... Vreau să fiu cu adevărat inovator în munca mea. 
17. B.2... Sincer, vreau să le spun celorlalţi ce să facă. 
 F.1... Pentru mine, să fiu alături de ceilalţi este într-adevăr important. 
18. C.2... Privesc cariera ca pe o parte a căutării sensului important al vieţii. 
 G.1... Am descoperit că doresc să fiu responsabil în totalitate de deciziile mele. 
19. D.3... Mi-ar plăcea să fiu recunoscut ca un adevărat specialist. 
 H.0... Aş fi relaxat dacă aş avea o carieră sigură. 
20. A.3... Îmi doresc elemente de prosperitate. 
 F.0... Vreau să ajung să cunosc oameni în meserie. 
21. B.0... Îmi place să am roluri prin care să pot să controlez performanţa celorlalţi. 
 G.3... Este important că pot să îmi aleg sarcina pe care o preiau. 
22. C.3... Mă voi dedica activităţii mele dacă consider că rezultatul în sine merită. 
 H.0... M-aş simţi confortabil să ştiu care mi-ar fi statutul la momentul pensionării. 
23. F.0... Relaţii apropriate cu oamenii la locul de muncă îmi vor face dificilă dezvoltarea. 
 I.3... Este important pentru mine să fiu recunoscut ca parte a „companiei”. 
24. B.0... Îmi face plăcere să fiu responsabil de oameni şi resurse. 
 E.3... Vreau să creez lucruri pe care nimeni nu le-a creat înainte. 
25. C.2... La finalul zilei fac ceea ce cred că este important nu neapărat doar ceea ce mă 

promovează în carieră. 
 I.1... Îmi doresc recunoaşterea publică. 
26. E.1... Vreau să fac ceva diferit de ceea ce fac alţii. 
 H.2... De obicei aleg opţiunea sigură. 
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27. B.0... Vreau ca oamenii să mă privească ca pe un lider. 
 I.3.... Statutul social este un element motivator important pentru mine. 
28. A.3... Un înalt standard de viaţă mă atrage. 
 G.0... Îmi doresc să evit să fiu controlat îndeaproape de şeful meu la muncă. 
29. E.2..  Îmi doresc ca produsele mele să aibă numele meu pe ele. 
 I.1... Doresc recunoaşterea formală a realizărilor mele de către ceilalţi. 
30. B.0... Prefer să am responsabilităţi. 
 H.3... Devin preocupat când nu pot să prevăd etapele în carierea mea. 
31. D.3... Îmi place să fiu persoana care are importante cunoştinţe de specialitate. 
 G.0... Aş fi mulţumit dacă nu ar trebui să raportez altor oameni. 
32. G.1... Îmi displace să fiu un element într-un lung lanţ. 
  I.2... Îmi place să am un job cu un înalt statut. 
33. A.1... Sunt pregătit să fac cele mai multe lucruri pentru recompense materiale. 
 C.2... Consider munca un mijloc de a îmi îmbunătăţii dezvoltarea personală. 
34. I.1... Vreau să am o poziţie de prestigiu în oricare companie în care lucrez. 
 H.2... Un viitor sigur mă atrage întotdeauna. 
35. F.0... Când am relaţii sociale plăcute nu mai contează altceva. 
 D.3... Posibilitatea de a-mi aduce contribuţia ca expert îmi oferă o satisfacţie aparte. 
36. I.1... Îmi plac simbolurile statutului care vin odată cu poziţiile superioare. 
 D.2... Aspir să obţin un înalt nivel de competenţă ca specialist. 
 

Modalitatea de calcul: se adună toate punctele oferite fiecărei afirmaţii iar totalul este 108. 
 

Element 
Motivator 

A + B + C + D + E + F + G + H + I = 108 

Scorul  14 + 5 + 1
6 

+ 2
0 

+ 1
5 

+ 4 + 9 + 1
1 

+ 1
4 

= 108 

   
Cele 9 elemente motivatoare în carieră sunt: A. Recompense materiale (Este interesat 

de bunăstare şi de un standard ridicat de viaţă); B. Putere/influenţă (Este interesat să 
controleze oamenii şi resursele); C. Căutarea sensului (Este interesat să facă acele lucruri 
considerate valoroase pentru binele lor); D. Expert/statut (Este interesat de un grad înalt de 
împlinire într-un domeniu specializat); E. Creativitate (Este interesat să inoveze şi să se 
identifice cu originalitatea rezultatului); F. Afiliere (Este interesat de relaţii benefice cu 
ceilalţi la locul de muncă); G. Autonomie (Este interesat să fie independent şi să ia decizii 
importante singur); H. Securitate (Este interesat de un viitor solid şi previzibil); I. Statut (Este 
interesat să fie respectat şi admirat de către întreaga comunitate). 

 

 
 

Figura 3. Graficul elementelor motivatoare 
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Aşa cum se poate observa, lucrătorul bancar român se încadrează în categoria D, 

Expert/ Statut, fiind interesat de un grad înalt de împlinire într-un domeniu specializat, acesta 
fiind elementul esenţial motivant al carierei. Cel de-al  doilea domeniu important este cel al 
căutării sensului, categoria C, este interesat să facă acele lucruri considerate valoroase pentru 
binele lor. Este demn de menţionat faptul că întreg eşantionul înregistrează aceeaşi medie a 
valorilor pentru elementul esenţial, precum şi cel secund, indiferent de mărimea 
băncii.EaceeeeeE   

 
Concluzii 
 
Acest studiu este un extras din cercetarea privitoare la bancherul român, iar rezultatele sunt 

încurajatoare. Astfel, am demonstrat ipoteza că ipoteza e plauzibilă, aceea că nevoile de bază 
sunt satisfăcute şi în acest moment există preocupare pentru a obţine satisfacerea unor nevoi 
superioare. De asemenea, elementul motivator în cariera bancherului a fost identificat ca fiind 
interesul pentru un grad înalt de împlinire în domeniul bancar. În concordanţă cu obiectivele 
stabilite pentru cercetare, consider că este făcut un prim pas în vastul domeniu al resurselor 
umane din cadrul sistemului bancar românesc.  
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Rezumat. Serviciile de plăţi şi transfer de fonduri pentru segmentul de retail 
reprezintă o componentă cheie a operaţiunilor desfăşurate de orice bancă europeană, alături 
de activităţile de economisire şi depozitare şi de cele de acordare a creditelor ipotecare şi de 
consum. Ţinând seama de recentele evoluţii negative ale mediului economico-financiar, 
prezintă un real interes studierea rolului şi implicaţiilor pe care le au dezvoltarea şi 
modernizarea serviciilor de plăţi şi transfer de fonduri asupra sistemului bancar european. 
Scopul acestei cercetări este acela de a evidenţia schimbările ce au loc în cadrul serviciilor 
de plăţi bancare europene, folosind pentru aceasta o revedere a literaturii de specialitate 
pentru a stabili gradul actual de cunoaştere din domeniu, precum şi o analiză empirică pentru 
evidenţierea viitoarelor direcţii de dezvoltarea a serviciilor de plăţi, ca urmare a procesului 
de inovare ce le caracterizează în prezent.  

 
Cuvinte-cheie: inovare; integrare; retail banking; sisteme de plăţi şi transfer de 

fonduri; sistem bancar european.  
 
Coduri JEL: D12, E58, F36, G20, L11. 
Coduri REL: 3D, 10I, 11C, 14K, 20B, 20E. 
 
 
1. Introducere 

  
Este larg recunoscut faptul că serviciile de plăţi eficiente şi sigure contribuie la 

creşterea exponenţială a eficienţei sistemului financiar, întăresc încrederea clienţilor şi 
facilitează realizarea actelor de comerţ, atât la nivel naţional, cât şi transfrontalier. În mod 
conceptual, sistemele de plăţi sunt caracterizate ca fiind o a doua faţă a pieţei (Rochet, Tirole, 
2006). Practic, orice tranzacţie dintr-o economie modernă implică utilizarea unui instrument 
financiar, fie că vorbim despre cecuri, transferuri de fonduri electronice sau acreditive (Berger 
et al., 1996). În ultimele decenii, sistemele de plăţi europene, care erau extrem de fragmentate 
la nivel naţional, s-au confruntat cu o serie de provocări şi oportunităţi, schimbări ale cadrului 
legislativ, creşterea consolidării acestui tip de servicii, precum şi o dezvoltare a tehnologiilor 
utilizate. Ca rezultat al acestor schimbări, sistemele de plăţi actuale diferă extrem de mult de 
cele utilizate în trecut.  
 Având în vedere aceste aspecte, scopul acestei lucrări este să evidenţieze trendurile 
generale care se manifestă în prezent în cadrul serviciilor de plăţi şi de transfer de fonduri 
pentru retail de la nivel european, subliniind în acelaşi timp importanţa acestui tip de servicii 
pentru modul de desfăşurare a activităţii băncilor europene. Pentru a putea atinge acest scop, 
lucrarea este structurată pe patru părţi. Astfel, prima parte este dedicată, aşa cum  am prezentat 
deja, remarcilor introductive, în timp ce cea de a doua parte este focalizată pe realizarea unui 
literature review care să identifice principalele studii care au tratat domeniul serviciilor de 
plăţi şi transfer de fonduri la nivel european,  modul de abordare a acestora, metodologia 
utilizată, precum şi limitele concluziilor desprinse din acestea, astfel încât, pe de-o parte, să se 
realizeze o familiarizare cu metodologia utilizată şi studiile deja întreprinse, evitând astfel 
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eventualele suprapuneri şi repetiţii în cercetare, iar, pe de altă parte, pentru a evidenţia modul 
în care cercetarea noastră va contribui la acoperirea zonelor mai puţin tratate până în prezent 
în legătură cu acest subiect. Ulterior, cea de-a treia parte subliniază importanţa acestui tip de 
servicii pentru profitabilitatea băncilor şi importanţa inovării sistemelor de plăţi pentru 
dezvoltarea serviciilor financiare europene de retail, în timp ce secţiunea a patra conţine 
remarcile finale privind trendurile viitoare ale activităţilor europene de retail banking în 
general şi ale serviciilor de plăţi pentru sectorul de retail în particular. 
  

2. Rolul serviciilor de plăţi şi transfer de fonduri în cadrul modelului de operare  
al băncilor europene – o revedere a literaturii de specialitate 

  
În ultima perioadă, datorită crizei financiare şi economice ce caracterizează mediul 

economic actual, interesul băncilor europene se refocalizează asupra serviciilor de plăţi şi 
transfer de fonduri din cadrul sectorul de retail. Această tendinţă se manifestă ca urmare a 
faptului că, în ciuda volatilităţii ridicate a surselor de venit aferente activităţii bancare 
europene pe fondul crizei financiare actuale, veniturile generate de serviciile de plăţi au rămas 
în continuare sigure şi cu volume constante. În altă ordine de idei, băncile trebuie să aibă în 
vedere faptul că modelul actual de desfăşurare a activităţii, deşi este focalizat în prezent pe 
contracararea efectelor crizei economice şi financiare, trebuie să poată fi modificat în mod 
eficient astfel încât să poată furniza serviciile şi produsele bancare specifice „perioadelor 
normale”. În acest sens, considerăm că întoarcerea băncilor la modelul de desfăşurare a 
activităţii din „perioadele normale” nu înseamnă în mod implicit întoarcerea la modul de 
operare din perioada dinaintea crizei, fiind mai oportună pentru acestea modificarea şi 
îmbunătăţirea continuă a modelului de desfăşurare a activităţii şi focalizarea pe activităţile 
principale, respectiv oferirea de servicii de plăţi şi transfer de fonduri inovative şi eficiente la 
nivel pan-european, deschiderea de conturi curente şi acordarea de credite persoanelor fizice 
şi juridice.  
 În acest context, devine oportun pentru factorii de decizie, instituţiile care 
reglementează activitatea bancară, profesionişti şi mediul academic din domeniu să intensifice 
cercetările legate de acest subiect, astfel încât să reliefeze cât mai mult atractivitatea 
serviciilor de plăţi pentru viitoarele modele de organizare a activităţii băncilor europene.  
Literatura de specialitate existentă, care deschide acest domeniu de cercetare, oferă 
perspective de dezvoltare separate privind activităţile de retail banking, pe de o parte, şi 
activităţile legate de serviciile de plăţi pentru segmentul de retail, pe de altă parte. Astfel, în 
această direcţie există o serie de studii care subliniază beneficiile şi potenţialul proiectului 
SEPA, noul sistem pentru plăţi de retail transfrontaliere denominate în euro de la nivel 
european (Schmiedel, 2007, Kemppainen, 2008, Capgemini, European Commission, 2008). 
De asemenea, la nivel microeconomic există o serie de studii care subliniază importanţa 
inovării serviciilor de plăţi pentru dezvoltarea creditelor şi obiceiurilor de consum ale 
persoanelor (Campbell, Jerez, Tufano, 2009, Iftekhar, 2009, Lusardi, Tufano, 2009; 
Scholnick, 2009). 
 Alte studii relevante sunt cele întreprinse de DeYoung şi Rice (2004) sau de DeYoung 
(2005), care subliniază importanţa dezvoltării serviciilor de internet banking şi a surselor de 
venit care nu se bazează pe dobândă pentru realizarea unui model sustenabil de organizare a 
activităţii de retail a băncilor europene. Din păcate, niciunul dintre aceste studii nu analizează 
legătura directă dintre tehnologiile folosite în cadrul sistemelor de retail banking pentru plăţi 
şi transfer de fonduri, folosirea lor în practică şi impactul pe care îl au asupra profitabilităţii 
băncilor europene.  
 De asemenea, din păcate numărul studiilor empirice legate de importanţa şi influenţa 
pe care o au sistemele de plăţi şi transfer fonduri asupra profitabilităţii activităţii băncilor din 
segmentul de retail banking european sunt aproape inexistente (acest lucru este susţinut şi de 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 688 

Kahn şi Roberts, 2009), fapt ce conduce la inexistenţa unei metodologii privind analizarea 
acestor problematici.  
 Având în vedere aceste aspecte, studiul nostru se focalizează pe importanţa şi impactul 
pe care serviciile de plăţi de retail îl au asupra profitabilităţii băncilor europene, utilizând o 
serie de date empirice pentru a sublinia cât mai bine această conexiune directă. De asemenea, 
cercetarea va oferi o serie de argumente în favoarea schimbării modului în care băncile 
europene abordează în prezent activitatea de retail în general şi serviciile de plăţi şi transfer de 
fonduri pentru segmentul de retail în particular, prin dezvoltarea şi implementarea unei serii 
de inovaţii financiare, care vor contribui la protejarea surselor de venit ale băncilor europene 
ce s-au dovedit destul de volatile în ultima perioadă. 
   

3. Importanţa inovării sistemelor de plăţi şi transfer de fonduri  
pentru profitabilitatea băncilor europene 

  
Serviciile de plăţi şi transfer de fonduri din cadrul sectorului de retail banking au un 

impact semnificativ asupra profitabilităţii băncilor europene. Astfel, în general, veniturile din 
cadrul segmentului de  retail banking sunt generate de: activităţile desfăşurate prin conturi 
curente, depozite şi conturi de economii, credite de consum, credite ipotecare şi servicii de 
plăţi. Dintre aceste componente, veniturile generate de serviciile de plăţi şi transfer de fonduri 
reprezintă aproximativ 20% din venitul mediu brut aferent gamei produselor destinate 
clienţilor de retail din cadrul ţărilor UE-15. Cea mai importantă componentă a serviciilor de 
plăţi este cea a cardurilor de credit, care generează 8% din venitul mediu brut realizat de 
sectorul de retail banking al ţărilor UE-15.  
 

 
Sursa: prelucrări proprii pe baza datelor Băncii Central Europene. 
 

Figura 1.  Venitul mediu brut generat de serviciile de retail din ţările membre UE-15 
 
 În altă ordine de idei, taxele şi comisioanele aferente serviciilor de plăţi reprezintă mai 
mult de 50% din principalele comisioane pe care băncile europene le percep clienţilor. Astfel, 
dacă realizăm o analiză pe baza unei serii de timp, pentru perioada 2006-2009, observăm că 
acest procentaj depăşeşte în mod constant nivelul de 50%, în ciuda crizei financiare 
internaţionale declanşate în 2007. Apoi, dacă luăm în considerare evoluţia acestora la nivel 
mondial, putem observa clar că băncile din America de Nord câştigă din serviciile de plăţi 
aproximativ 66% din principalele comisioane percepute clienţilor de retail, urmate de băncile 
europene din zona noneuro cu 52% şi de cele din zona euro cu 50%, în timp ce în regiunea 
Asia – Pacific comisioane aferente serviciilor de plăţi reprezintă doar aproximativ 47% din 
totalul comisioanelor bancare. Considerăm că aceste diferenţe apar ca urmare a gradului de 
fragmetare relativ ridicat de la nivelul infrastructurii serviciilor de plăţi şi transfer de fonduri 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a IV-a. Instituții și piețe financiare 689 

existent atât în cazul Europei, cât şi al regiunii Asia-Pacific, comparativ cu reţeaua mult mai 
integrată din regiunea nord-americană.  
   

 
Sursa: prelucrări proprii pe baza datelor Băncii Central Europene şi ale Fondului Monetar Internaţional. 
 

Figura 2.  Structura surselor de venit aferente serviciilor de retail banking  
la nivelul Uniunii Europene şi la nivel mondial 

 
 Pe lângă ponderea importantă, comparativ cu celelalte surse de venit generate de 
serviciile de retail banking, veniturile aferente serviciile de plăţi şi transfer de fonduri prezintă 
avantajul stabilităţii în timp. În plus, serviciile de plăţi pentru segmentul de retail constituie 
principalul instrument utilizat de bănci pentru stabilirea unor relaţii cu clienţii pe termen lung.   
 În ciuda mediei de 50% pe care comisioanele aferente serviciilor de plăţi o au în 
principalele comisioane practicate de băncile de la nivelul Uniunii Europene, există mari 
diferenţe între ţările membre. Aceste diferenţe tind să fie mai pronunţate între ţările dezvoltate 
din punct de vedere financiar din UE-15 şi noile state membre ale Uniunii, aspect pe care l-am 
evidenţiat prin graficul următor.  
   

 
Sursa: prelucrări proprii pe baza datelor Băncii Central Europene. 
 

Figura 3.  Dinamica surselor de venit aferente serviciilor de retail banking  
în cazul unor ţări membre ale UE 

 
 Cu privire la aceste diferenţe dintre ţările dezvoltate şi noile state membre, în prezent 
există o literatură de specialitate relativ vastă (Campbell, Jerez, Tufano, 2009, Banca Centrală 
Europeană, 2010), care subliniază relaţia existentă între performanţa băncilor şi dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii serviciilor de plăţi pentru retail dintr-o ţară. Aceste studii susţin 
faptul că în ţările cu un sistem de servicii de plăţi şi transfer de fonduri dezvoltat şi modern 
performanţa băncilor este mai ridicată.  
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 Cu toate acestea, în prezent sursele de venit generate de serviciile de plăţi şi transfer de 
fonduri ale instituţiilor bancare se regăsesc sub o presiune imensă ce este generată de adâncirea 
procesului de integrare a sectorului bancar la nivel european (care duce la creşterea gradului de 
competiţie şi a necesităţii ca băncile să facă investiţii suplimentare pentru a-şi conserva cotele de 
piaţă), de politicile implementate de autorităţile de reglementare a competiţiei atât la nivel 
naţional, cât şi european (e.g. care au dus la diminuarea taxelor de interoperabilitate) şi nu în 
ultimul rând de schimbările survenite în ceea ce priveşte nevoile şi comportamentul 
consumatorilor în legătură cu inovarea serviciilor şi produselor oferite de bănci.  
 

 
Sursa: analize proprii ale autorului. 
 

Figura 4. Principalii factori care determină inovaţia sistemelor de plăţi şi transfer de fonduri  
de către bănci 

 
 De exemplu, ca urmare a adâncirii procesului de integrare a sectorului bancar la nivel 
european, Banca Centrală Europeană a calculat că presiunea exercitată asupra băncilor de 
către autorităţile europene, la care se adaugă creşterea gradului de concurenţă ce derivă ca 
urmare a acestui proces, ar putea conduce la diminuarea cu aproape 28% a veniturilor bancare 
totale generate de serviciile de plăţi şi transfer de fonduri. 
 

 
Sursa: prelucrări proprii pe baza datelor Băncii Central Europene. 
 

Figura 5.  Impactul schimbărilor legislative asupra structurii veniturilor din serviciile 
 de retail ale băncilor europene 

  
Pentru a contracara o astfel de evoluţie, băncile europene trebuie să-şi revizuiască 

politica privind cercetarea şi dezvoltarea de noi servicii de plăţi şi transfer de fonduri şi să se 
concentreze pe implementarea unor soluţii mai eficiente din punct de vedere al costurilor, 
precum şi pe compensarea pierderilor survenite ca urmare a diminuării preţurilor prin 
creşterea volumului de plăţi procesate. Aceste măsuri trebuie întreprinse foarte repede de către 
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instituţiile bancare europene ţinând seama de diminuarea extrem de rapidă a preţurilor 
serviciilor de plăţi şi transfer de fonduri din ultima perioadă, aspect reliefat şi de graficul de 
mai jos, care subliniază variaţiile preţurilor principalelor servicii bancare de retail oferite la 
nivelul Uniunii Europene în perioada 2008-2009.   
 

 
Sursa: prelucrări proprii pe baza datelor Băncii Central Europene. 
 

Figura 6.  Variaţia preţurilor serviciilor de retail banking între 2008 şi 2009 la nivelul UE 
 
 De asemenea, pentru ca serviciile de plăţi şi transfer de fonduri să rămână o 
componentă importantă a veniturilor realizate de băncile europene, modelul de afaceri utilizat 
de aceste instituţii trebuie să treacă printr-o serie de schimbări radicale. Aceste schimbări în 
modelul operaţional al băncilor europene trebuie să reprezinte o combinaţie de măsuri ce vor 
îmbunătăţi realizarea acestor venituri. În acest sens, măsurile luate pentru inovarea serviciilor 
de plăţi şi transfer de fonduri trebuie combinate cu noi politici de preţ, care vor depinde în 
mod direct de diminuarea costurilor operaţionale, precum şi de capacitatea băncilor de a spori 
volumul plăţilor procesate.  
 

 
Sursa: analize proprii ale autorului. 
 

Figura 7. Schimbări majore ce trebuiesc întreprinse de băncile europene pentru a-şi conserva 
veniturile din serviciile de retail banking 

  
Se constată că există totuşi ţări membre ale Uniunii Europene în care, datorită 

infrastructurii de plăţi mai puţin dezvoltate, băncile nu pot combina toate măsurile prezentate 
anterior în vederea protejării acestui tip de venituri. De aceea, în cazul acestor ţări, un rol 
primordial îl are dezvoltarea şi implementarea inovaţiilor financiare, constatându-se de 
asemenea că băncile care au o abordare mai proactivă pot identifica mai bine oportunităţile 
existente şi pot anticipa mai corect viitoarele schimbări, ceea ce le permite să-şi protejeze mai 
bine veniturile ameninţate de diverse riscuri.  
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 Cu toate acestea, dacă ne focalizăm asupra serviciilor de plăţi şi transfer de fonduri pe 
care le realizează băncile europene, constatăm că implementarea şi utilizarea pe scară largă a 
tehnologiilor inovative pentru realizarea acestora, precum cele care implică realizarea 
transferurilor de fonduri prin intermediul telefonului mobil, a cardurilor cu chip sau a 
internetului, nu se desfăşoară într-un ritm susţinut.  
 De aceea se constată că pentru a putea folosi inovaţia financiară cu succes în cadrul 
sistemelor de plăţi este nevoie de un cadru legislativ care să încurajeze şi să stimuleze 
dezvoltarea acesteia, la care să se adauge o strânsă colaborare între diferitele sectoare 
implicate în acest proces, precum şi abilitatea băncilor de a înţelege caracteristicile pieţei şi 
principalele evoluţii sociale şi nu în ultimul rând capacitatea acestora de a implementa aceste 
noi servicii în cadrul sistemelor de plăţi deja existente. 
 De asemenea, pentru ca inovaţiile privind sistemele de plăţi să fie acceptate şi folosite 
pe scară largă este necesar ca toate categoriile de stakeholderi (precum persoanele în vârstă 
sau IMM-urile) să fie implicate în procesul de creare şi implementare a acestor soluţii 
revoluţionare. Un bun exemplu privind nevoia de implicare a stakeholderilor este reprezentat 
de dezvoltarea noilor metode de plăţi on-line, care deşi sunt dezvoltate de bănci ca urmare a 
cererii existente pe piaţă nu ţin seama de nevoile specifice tuturor categoriilor de stakeholderi, 
fapt ce face ca aceste noi metode de plată să nu înlocuiască complet metodele clasice. 
 Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că majoritatea corporaţiilor şi retailerilor 
apreciază foarte mult siguranţa şi securitatea atunci când optează pentru noi servicii de plăţi şi 
transfer de fonduri şi, pe baza acestor două caracteristici, preferă în general băncile în 
detrimentul altor instituţii financiare non-bancare. Un alt factor important luat în considerare 
în momentul alegerii este reprezentat de viteza cu care plăţile sunt procesate, iar în ceea ce 
priveşte costurile per tranzacţie, în ciuda faptului ca reprezintă una dintre cele mai importante 
componente ale modelului de operare a unei corporaţii sau a segmentului de retail, acestea 
reprezintă ultima caracteristică avută în vedere în momentul alegerii unui nou serviciu de plăţi 
şi transfer de fonduri (European Central Bank, 2010).  
 În concluzie, putem anticipa că în perioada următoare modul de abordare a serviciilor 
de plăţi şi transfer de fonduri de către băncile europene va cunoaşte schimbări profunde pe 
fondul dezvoltării de noi modele operaţionale, care se axează pe realizarea unor venituri 
echilibrate ce provin atât din dobânzi cât şi din comisioane pentru servicii şi care se bazează 
pe implementarea eficientă a inovaţiilor financiare în practica bancară. 
 

4. Consideraţii finale privind viitorul pieţei europene de retail banking  
şi a serviciilor de plăţi şi transfer de fonduri aferente acesteia  

  
Dacă luăm în considerare schimbările care au avut loc în ultima perioadă cu privire la  

serviciile europene de plăţi şi transfer de fonduri de la nivelul segmentului de retail banking 
devine evident că, în ceea ce priveşte transferurile transfrontaliere, rolul intermediarilor non-
bancari este în continuă creştere. În acest context, se preconizează că în viitor industria IT&C 
va avea un rol şi mai semnificativ în ceea ce priveşte transferurile de fonduri şi plăţile de 
valoare mică, prin creşterea utilizării dispozitivelor mobile (precum telefoanele mobile, 
netbook-urile şi tabletele), în special în ţările europene în care sistemele de plăţi tradiţionale 
sunt mai puţin dezvoltate, iar numărul persoanelor nebancarizate sau slab bancarizate este mai 
ridicat comparativ cu numărul utilizatorilor de dispozitive de comunicare mobile. 
 În altă ordine de idei, este esenţială cooperarea dintre bănci şi instituţii financiare non-
bancare privind dezvoltarea unor noi metode şi servicii de plată pe baza infrastructurii deja 
existente, astfel încât acestea să realizeze un nivel ridicat de profitabilitate şi să ajungă să 
obţină economii de scară. 
  De asemenea, pe măsură ce tot mai mulţi intermediari nonbancari intră pe piaţa 
serviciilor de plăţi pentru segmentul de retail banking, aceste schimbări vor avea un efect 
direct de creştere a presiunii exercitate asupra cadrului legislativ. În acest context, băncile 
centrale naţionale şi Banca Centrală Europeană trebuie să ia în considerare aceste schimbări şi 
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să se pregătească pentru noul mediu economico-financiar, încercând să menţină în acelaşi 
timp un echilibru între supravegherea şi reglementarea acestor noi servicii de plăţi de retail, pe 
de o parte, şi stimularea competiţiei, pe de altă parte. 
 Aceste acţiuni de pregătire a băncilor centrale şi a Băncii Centrale Europene devin tot 
mai stringente pe măsură ce procesul de integrare financiară  se adânceşte şi conduce la 
sporirea mai multor riscuri precum: riscul sistemic, ca urmare a creşterii numărului şi 
volumului de operaţiuni bancare transfrontaliere realizare la nivel european, noi riscuri 
derivate din crearea unor interdependenţe noi ca rezultat direct al interoperabilităţii sporite şi 
nu în ultimul rând riscurile asociate noilor metode de plată (precum e-payment sau plăţile cu 
noile tipuri de carduri).  
 După cum am precizat anterior, serviciile europene de plăţi şi transfer de fonduri de la 
nivelul segmentului de retail şi-au conservat poziţia în ciuda crizei financiare şi economice din 
ultimii ani, dovedindu-se a fi o sursă de bază pentru veniturile sistemului bancar european. Cu 
toate acestea, pe fondul turbulenţelor din ultima perioadă, băncile europene au devenit mai 
circumspecte cu privire la operaţiunile desfăşurate la nivel paneuropean, inclusiv cu privire la 
serviciile de plăţi pentru retail, această atitudine fiind totuşi doar temporară. În ciuda acestor 
evoluţii şi pe fondul schimbărilor şi transformărilor suferite de tehnologiile de comunicare, a 
sporirii numărului şi volumului activităţilor transfrontaliere de la nivelul ţărilor membre ale 
Uniunii Europene şi nu în ultimul rând datorită reducerii costurilor aferente implementării 
unor soluţii inovative în sistemul financiar, caracteristica determinantă pe termen scurt şi 
mediu a serviciilor europene de plăţi şi transfer de fonduri de la nivelul segmentului de retail 
banking va fi reprezentată de dezvoltarea şi inovarea acestora. 
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Rezumat. Acest studiu este consacrat fundamentării conceptuale şi metodologice a  
optimizării unui portofoliu de active financiare şi se derulează în cadrul a trei etape 
succesive: selectarea activelor, estimarea riscului şi soluţionarea  problemei de optimizare. 
Selectarea activelor din cadrul portofoliului utilizează analiza în componente principale în 
scopul de a construi portofoliul iniţial. Apoi din fiecare clasă obţinută se selectează activul  
corespunzător valorii minime a măsurii Value-at-Risk la un nivel fixat de probabilitate. 
Originalitatea acestui studiu constă în combinarea teoriei clasificării cu estimarea riscului şi 
cu tehnicile de optimizare. Pentru a ilustra metoda construită vom considera cazul unui 
portofoliu de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti. 
 

Cuvinte-cheie: risc; selecţia activelor; analiza în componente principale; estimare; 
optimizare. 

 
Coduri JEL: C02, C61, G11. 
Coduri REL:10J,11B, 20H. 
 
 
1.  Introducere 

 
Optimizarea portofoliului de active financiare este un domeniu important, care s-a 

dezvoltat pornind de la teoria medie-dispersie a lui Markowitz şi de la teoria utilităţii medii. 
Teoria medie-dispersie are unele limitări, putându-se aplica cu succes doar în cazul în care  
randamentele titlurilor financiare sunt variabile aleatoare normal distribuite. Literatura de 
specialitate contrazice, însă, ipoteza de normalitate pentru randamentele medii şi acesta este 
un argument puternic contra abordării medie-dispersie, motiv pentru care au fost introduse noi 
măsuri de risc. Value-at-risk (VaR) este o măsură de risc care joacă un rol important în 
domeniul investiţiilor financiare, în managementul riscului şi în controlul de reglementare a 
instituţiilor financiare. Acordul Basel II a încorporat conceptul VaR şi a încurajat băncile să 
utilizeze VaR pentru managementul riscului zilnic. Deoarece în cele mai multe cazuri 
distribuţia variabilei aleatoare risc nu este cunoscută, este necesară o metodă de evaluare sau 
aproximare a VaR. Ideea de a obţine clustere care să caracterizeze o mulţime de active          
se regăseşte, de asemenea, în Kaski et al., 2009, Ştefănescu et al., 2008 şi Mantegna,1999. 
Metodologia bazată pe tehnici de clasificare este un instrument util pentru înţelegerea şi 
detectarea structurii şi ierarhiei în datele financiare. Această metodologie a fost aplicată cu 
succes pentru a analiza pieţele bursiere şi valutare. Brida şi Risso (2007a, 2007b) au aplicat 
tehnici de grupare în scopul de a clasifica acţiunile de la bursele din Milano şi din Frankfurt 
folosind coeficientul de corelaţie Pearson. Acest studiu este destinat optimizării unui 
portofoliu format din acţiuni riscante şi are ca scop maximizarea randamentului mediu în 
condiţiile unui risc asumat sub nivelul riscului pieţei măsurat prin intermediul indicelui BET.  
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Ne propunem rezolvarea problemei în trei etape: selectarea activelor, estimarea 
riscului şi optimizarea portofoliului. Selecţia activelor se va realiza prin aplicarea analizei în 
componente principale, în scopul de a descoperi similarităţi între activele analizate.           
Vom folosi ACP pentru a reduce numărul de caracteristici ce vor fi luate în considerare pentru 
fiecare activ. În a doua etapă vom prezenta o abordare a estimării riscului folosind metoda 
simulării istorice. Etapa a treia se concentrează atât pe determinarea activelor cu risc minim 
din fiecare clasă, cât şi  pe construirea portofoliului optim. În final vom realiza un studiu de 
caz pentru acţiunile listate la Bursa de Valori Bucureşti. 
  

2.  Etapa de selectare a activelor 
 

În contextul actual al pieţelor financiare este disponibilă o cantitate imensă de date 
financiare. Prin urmare, este foarte dificil de a utiliza o astfel de cantitate de informaţii şi 
pentru a găsi modele de bază, relaţii sau tendinţe în date. Vom aplica tehnici de analiză a 
datelor, în scopul de a descoperi informaţii relevante în domeniul de date financiare, care vor 
fi utile în faza de selecţie a activelor şi în procesul decizional. Să considerăm ca am colectat 
informaţii referitoare la un număr S  active, fiecare dintre ele având P  caracteristici, care 
reprezintă diverşi indici financiari, numiţi în continuare variabile. Notam cu j

iy  valoarea 
variabilei j corespunzătoare activului i. Mulţimea de date multidimensionale va fi reprezentată   
prin matricea ( )

Pj
Sij

iyY
,1
,1

=
==  şi poate fi vizualizată ca o mulţime de S puncte într-un spaţiu         

P -dimensional. Analiza în Componente Principale (ACP) este o tehnică utilă de analiză a 
datelor, folosită pentru a găsi modele de date într-un spaţiu de date de dimensiune mare.   
ACP implică o procedură matematică care transformă P variabile, de obicei corelate, într-un 
număr Pp ≤  de variabile necorelate, numite componente principale. După aplicarea ACP, 
fiecare activ i va fi caracterizat de p variabile, reprezentate de o serie de parametri 

p
iii yyy ,...,, 21 , prin urmare, este posibil să se formeze vectorii ( ) SiyyyY p

iiii ,1,,...,, 21 == , care 
corespund unei mulţimi de S active. Să presupunem că am obţinut o mulţime de date 

( ) SiyyyY p
iiii ,1,,...,, 21 == . Vom utiliza apoi tehnici de grupare în scopul de a găsi asemănările 

şi diferenţele între activele analizate. Ideea de clusterizare constă în a repartiza pe fiecare din 
vectorii SYYY ,...,, 21  în una din cele T clase formate TCCC ,...,, 21 . Odată finalizată selecţia  
activelor, vom construi portofoliul iniţial prin selectarea activelor cu risc minim din fiecare 
clasă. 
 

 3.  Etapa estimării riscului 
 

Vom evalua performanţa unui activ utilizând  venitul viitor aşteptat, un indicator  
utilizat pe scară largă în analiza financiară. Fie )(tS j  preţul de închidere a activului j la 
momentul t. Venitul viitor aşteptat corespunzător orizontului de timp ]1,[ +tt  este definit după 
cum urmează: .,1),(ln)1(ln)( SjtStStR jjj ∈−+=  În mod similar definim  variabila 
aleatoare pierdere, notată jL , corespunzătoare  activului j pentru intervalul de timp ]1,[ +tt , în 

felul următor: .,1),1(ln)(ln)()( SjtStStRtL jjjj ∈+−=−=  Urmând abordarea din Rockafellar 
et al., 2000, definim  măsura de risc VaR corespunzătoare variabilei aleatoare pierdere jL . 
Probabilitatea ca jL  să nu depăşească un prag Rz∈  este dată de ( ).)( zLPzG jL j

≤=   
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           Valoarea la  risc a variabilei aleatoare pierdere jL , asociată cu valoarea venitului  
activului j şi care corespunde nivelul de probabilitate )1,0(∈α  este definit de: 

( ) { }α−≥∈=α 1)z(GRzminLVaR
jLj  sau P ( X > VaR  )=α . 

 Dacă
jLG  este strict crescătoare şi continuă, ( )jLVaRα  este unica soluţie a ecuaţiei 

α−=1)(zG
jL şi ( )jLVaRα  poate fi scris ca ( ) .)1(1 αα −= −

jLj GLVaR  
Una din metodele cele mai utilizate pentru estimarea riscului este metoda simulării istorice. 
Această metodă de estimare a riscului este utilă în cazul în care dovezi empirice indică faptul 
că variabilele aleatoare în cauză nu pot fi bine aproximate prin distribuţii normale sau în cazul 
în care nu suntem în măsură să facem presupuneri asupra distribuţiei. Metoda  simulării 
istorice calculează valoarea ipotetică a unei modificări în portofoliul curent, în funcţie de 
variaţiile istorice ale factorilor de risc. Marele avantaj al acestei metode este că nu se face 
nicio presupunere a distribuţiei de probabilitate, folosind distribuţia empirică obţinută din 
analiza datelor din trecut. Dezavantajul metodei constă în faptul că prezice evoluţia viitoare pe 
baza informaţiilor din trecut, care ar putea duce la previziuni inexacte, în cazul în care 
tendinţa din trecut nu mai corespunde. Fie jL   variabila  aleatoare  pierdere  şi  fie nĜ   funcţia  
de   repartiţie  empirică  a  lui jL   şi fie )1,0(∈α un nivel fixat de probabilitate. 
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   4.  Etapa optimizării portofoliului 

 
Odată finalizată faza de grupare a activelor în T  clase TCCC ,...,, 21  după similarităţile 

existente, ne vom concentra asupra selectării activelor din fiecare clasă ce au un risc minim. 
Să considerăm variabila aleatoare pierdere corespunzătoare fiecărui activ din fiecare clasă 
obţinută TiCi ,1, = : )(min i

kk
ALVaR . Obţinem un portofoliu compus iniţial dintr-o gamă 

largă de active de risc minim. Vom încerca să determinăm care este  compoziţia optimă 
procentuală a capitalului ce trebuie a fi investit  în fiecare dintre activele analizate, astfel încât, 
la sfârşitul perioadei de investiţie să avem o rentabilitate maximă a investiţiei. Astfel, fie un 
set de T active, cu activul j ce conduce la venitul aşteptat TjR j ,1, = ;       venitul aşteptat al 

portofoliului este ∑
=

×=
T

1j
jjx RxR . Modelul ce trebuie rezolvat este:                        

∑
=

T

j
jj Rx

1
max , cu condiţia ( ) ,0να ≤xLVaR unde 0ν   este parametrul modelului. 

 
5.  Aplicaţie privind optimizarea unui portofoliu de acţiuni listate la BVB  
 
5.1.  Indici financiari utilizaţi în evaluarea acţiunilor 
Evaluarea acţiunilor se realizează, după cum se ştie, prin două metode specifice de 

analiză: analiza fundamentală şi analiza tehnică.  
Analiza fundamentală încearcă să determine o valoare cât mai apropiată de realitate a 
acţiunilor pe baza informaţiilor privind situaţia financiară a companiei, domeniul în care 
acţionează, investiţiile efectuate, bunurile deţinute etc. Scopul acestei analize este selectarea 
acelor acţiuni pentru care la momentul respectiv preţul de piaţă este mai redus decât valoarea 
rezultatului din analiză, creând astfel premisele că în viitor piaţa să recunoască valoarea 
aceasta şi preţul să crească. Altfel spus, analiza fundamentală încearcă să previzioneze direcţia 
de evoluţie a preţului acţiunii pe termen mediu şi lung, pornind de la realizările trecute şi 
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prezente ale companiei, precum şi de la estimările privind viitorul acesteia. Analiza 
fundamentală mizează, deci, pe o relaţie directă de tip cauză-efect între valoarea economică a 
unui acţiuni şi evoluţia preţului său de piaţă. 
Analiza tehnică studiază, prin intermediul graficelor, evoluţia preţului de tranzacţionare; ea 
presupune că toata informaţia relevantă pentru piaţă este deja inclusă în preţ, cu excepţia 
evenimentelor şoc de tipul dezastrelor naturale etc.; psihologia investitorilor este surprinsă 
foarte bine de analiza tehnică. 

În funcţie de accesul la informaţiile necesare, de timpul alocat analizei şi de strategia 
de investiţii aleasă, fiecare investitor alege tipul de analiză care i se potriveşte mai bine. Astfel 
speculatorii merg mult pe analiza tehnică, investitorii pe termen lung merg pe analiza 
fundamentală. Ideal este că cele două sa fie utilizate împreună pentru a confirma semnalele de 
cumpărare sau de vânzare pe care acestea le oferă. Vom prezenta unii dintre cei mai 
importanţi indicatori financiari pentru analiza acţiunilor pe care îi vom folosi în studiul nostru. 

• Indicatorul PER (Profitul net pe acţiune) se calculează împărţind preţul curent de 
piaţă la valoarea profitului net pe acţiune din ultimele patru trimestre consecutive. Profitul net 
pe acţiune se calculează împărţind profitul net total obţinut de companie pe parcursul 
perioadei de raportare (este  relevant să ne raportăm la ultimele 12 luni) la numărul acţiunilor 
emise şi aflate în circulaţie. 

• Indicatorul P/BV (Valoarea contabilă a unei acţiuni) se calculează împărţind preţul 
curent de tranzacţionare la valoarea contabilă pe acţiune determinată conform ultimelor 
raportări financiare. Valoarea contabilă a unei acţiuni se calculează prin împărţirea valorii 
totale a capitalurilor proprii ale companiei la numărul total de acţiuni emise de aceasta şi 
aflate în circulaţie. Valoarea capitalurilor proprii se determină prin scăderea datoriilor totale 
ale companiei din activele totale deţinute şi reprezintă „averea acţionarilor”, adică ceea ce le 
rămâne dacă aceste active ar fi valorificate şi  datoriile ar fi plătite. 

• Raportul dintre valoarea tranzacţionată în ultimele 52 de săptămâni şi 
capitalizarea bursieră; acest raport arată lichiditatea acţiunii. 

• Evoluţia preţului:  pentru a observa nivelul preţului unei acţiuni la un moment se 
raportează preţul actual la nivelul maxim, respectiv minim, al preţului atins în ultimele sase 
luni 

• Indicele DIVY măsoară performanţa dividendului şi este calculat ca raport între 
valoarea dividendului şi valoarea contabilă sau valoarea de piaţă a acţiunii. Indicele DIVY 
evaluează eficienţa investiţiei într-o acţiune.  
          Am folosit informaţii referitoare la un număr de 71 de acţiuni, reprezentând acţiunile 
din categoriile I şi II, tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. Am selectat doar acţiunile 
caracterizate printr-o valoare mare a coeficientului de volatilitate şi am obţinut o mulţime mai 
mică, formată din 48 de acţiuni. Apoi am considerat doar acţiunile pentru care e posibil sa 
calculam toţi indicatorii menţionaţi rezultând 39 de acţiuni. Scopul urmărit în acest studiu este 
de a găsi asemănările şi diferenţele între activele analizate şi de a construi un portofoliu 
diversificat. Din moment ce Bursa de Valori Bucureşti nu este suficient de matură, nu ne 
putem permite să folosim un singur indice financiar, cum ar fi, de exemplu, preţul de 
închidere. Prin urmare vom lua în considerare mai multe caracteristici pentru fiecare acţiune; 
vom folosi tehnici de analiză a datelor în scopul de a procesa această cantitate imensă de 
informaţii. Considerăm valorile celor şapte indici financiari pentru fiecare activ. Tabelul 1 
conţine, pentru fiecare din cele 39 de acţiuni analizate, valorile celor şase caracteristici Am 
folosit datele disponibile pe site-ul Bursa de Valori Bucureşti în data de 30 noiembrie 2010. 
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Tabelul 1 
Valoarea celor şase caracteristici 

 

No Simbol P/BV PER DIVY Min/ P Max/P TrV/Cap 
1 ALR 1.39 16.61 6.70 0.89 1.41 0.005 
2 ALT 0.31 13.26 0.00 0.86 1.43 0.38 
3 ALU 0.72 26.88 5.44 0.73 1.9 0.12 
4 ARS 1.52 11.79 6.94 0.71 1.16 0.05 
5 ATB 1.04 14.63 3.00 0.95 1.27 0.1 
6 AZO 0.62 2.68 0.00 0.87 1.17 0.21 
7 BCM 0.37 18.51 7.83 0.71 1 0.09 
8 BIO 1.55 10.63 0.00 0.83 1 0.4 
9 BRD 1.77 14.1 2.33 0.87 1.15 0.07 
10 BRK 0.84 13.8 0.00 0.86 1.26 1.09 
11 BRM 0.62 6.17 9.09 0.78 1.5 0.11 
12 BVB 3.06 27.4 2.84 0.79 1.11 0.39 
13 CEON 0.41 26.66 0.00 0.80 1.25 0.4 
14 CGC 0.22 117.8 0.00 1 1.8 0.06 
15 CMP 0.34 14.1 0.00 0.88 1.04 0.13 
16 COMI 0.97 12.82 0.00 1 1.95 0.97 
17 DAFR 0.71 16.86 0.00 0.89 1.16 0.76 
18 EFO 0.08 6.18 0.00 0.93 1. 2 0.08 
19 ELJ 0.32 2.28 0.07 0.68 1.17 0.009 
20 OIL 0.86 41.39 0.26 0.72 1.1 0.1 
21 PREH 0.44 46.65 4.86 0.97 1.66 0.04 
22 PTR 0.77 6.66 4.92 1 1.91 0.41 
23 RMAH 0.84 7.04 1.48 0.85 1.37 0.05 
24 SCD 1.40 7.67 0.00 0.73 1.01 0.07 
25 SIF1 1.08 12.31 5.1 0.98 1.17 0.55 
26 SIF2 1.16 5.97 5.88 0.95 1.24 1.21 
27 SIF3 0.85 22.71 5.88 0.91 1.45 0.6 
28 SIF4 0.35 7.19 6.78 0.92 1.3 0.4 
29 SIF5 1.12 11.62 12.8 0.9 1.40 1.68 
30 SNO 0.49 26.12 10 1 1.55 0.08 
31 SNP 1.32 8.95 0.00 0.77 1.02 0.01 
32 SOCP 1.08 57.68 0.00 0.57 1.26 0.38 
33 SPCU 0.60 128 3.19 1 1.16 0.2 
34 SRT 0.15 16.74 0.00 1 2.19 0.35 
35 TGN 1.30 7.82 4.98 0.79 1.02 0.05 
36 TLV 0.87 20.2 2.97 0.99 1.67 0.3 
37 TRP 0.86 20.08 0.00 1 1.32 0.17 
38 TUFE 0.48 32.55 0.00 1 1.1 0.03 
39 VNC 0.70 17.77 0.00 0.98 1.08 0.07 

 
5.2.  Analiza în componente principale 

 
Vom aplica tehnici de analiză a datelor pentru a descoperi asemănările şi deosebirile 

dintre acţiunile de la Bursa de Valori Bucureşti, folosind pachetul StatistiXL 1.8. 
Figura 1 conţine arborele rezultat prin ACP (dendrograma). Dendrograma începe de 

obicei cu toate activele ca formând grupuri separate şi ilustrează modul în care fuzionează 
succesiv clasele până când se obţine o rădăcină unică. Acţiunile aparţinând acelaşi cluster sunt 
similare din punct de vedere al caracteristicile luate în considerare. În scopul de a construi un 
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portofoliu diversificat, vom alege mai întâi numărul de clustere, care vor fi luate în 
considerare. Vom alege apoi cate o acţiune din fiecare grup şi vom obţine portofoliul iniţial. 
 

 
Figura 1. Gruparea acţiunilor 

                                         

5.3. Optimizarea portofoliului 
Am folosit valorile preţurilor zilnice de închidere ale fiecărei acţiuni, corespunzând 

unui orizont de timp de 50 de zile pentru a evalua VaR corespunzătoare fiecărei acţiuni. Am 
folosit datele disponibile pe site-ul www.bvb.ro în perioada 15 iunie-30 iulie 2010. Tabelele 
următoare conţin valoarea VaR pentru fiecare acţiune corespunzătoare la 3 valori ale nivelului 
de probabilitate. 

 Tabelul 2 
VaR pentru fiexare actiune 

 

Class 
1 0.90 0.95 0.99 

ALR 0.0139 0.0171 0.0519 
ALT 0.0290 0.0371 0.0653 
ALU 0.0236 0.0317 0.0529 
ATB 0.0221 0.0293 0.0330 
BRD 0.0195 0.0231 0.0361 

CEON 0.0287 0.0455 0.0995 
CMP 0.0228 0.0422 0.0701 
COMI 0.0282 0.0313 0.0420 
ELJ 0.0531 0.0742 0.0969 

PREH 0.0568 0.0807 0.1476 
RMAH 0.0465 0.0550 0.1003 
SCD 0.0248 0.0471 0.0750 
SNP 0.0201 0.0248 0.0325 

SOCP 0.0317 0.0485 0.0584 
SPCU 0.0418 0.0585 0.2624 
SRT 0.0534 0.0687 0.0748 
TEL 0.0247 0.0347 0.0492 
TLV 0.0134 0.0204 0.0259 
TRP 0.0415 0.0705 0.1025 

TUFE 0.0333 0.0388 0.0558 
VNC 0.0348 0.0383 0.0584 

Class 2 0.90 0.95 0.99 
AZO 0.0265 0.0405 0.0669 
BIO 0.0235 0.0372 0.0434 
BRK 0.0223 0.0424 0.0486 
BVB 0.0270 0.0299 0.0676 
CGC 0.0512 0.0747 0.1289 
DAFR 0.0328 0.0400 0.0468 
EFO 0.0531 0.0742 0.0969 
 
Class 3 0.90 0.95 0.99 

ARS 0.0721 0.0891 0.1325 
BCM 0.0460 0.0562 0.0815 
BRM 0.0572 0.0650 0.1074 
PTR 0.0348 0.0448 0.0566 
SIF4 0.0237 0.0280 0.0388 
SNO 0.0239 0.0250 0.0368 
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Class 
4 0.90 0.95 0.99 

IF1 0.0276 0.0317 0.0406 
IF2 0.0225 0.0270 0.0329 

SIF3 0.0255 0.0305 0.0343 
SIF5 0.0242 0.0260 0.0295 

 
Ca o consecinţă a aplicării tehnicii de selecţie, am selectat un portofoliu format din 

cinci acţiuni, fiecare dintre ele reprezentând activul cu risc minim din clasa sa măsurat cu VaR 
corespunzătoare nivelului de probabilitate 0,99: Tlv,Bio,Sno,Sif5,Tgn. Vom încerca să 
determinăm care este  compoziţia optimă procentuală a capitalului ce trebuie a fi investit  în 
fiecare dintre acţiunile analizate, astfel încât, la sfârşitul perioadei de investiţie să avem o 
rentabilitate maximă a investiţiei. 

În aceste condiţii, problema de optimizare care trebuie rezolvată este: 
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- Dorim ca ( ) ,0να ≤xLVaR  unde 0ν  este riscul pieţei de capital, calculat ca riscul 
indicelui BET măsurat cu VaR, adică 

0ν = 0.201 VaRBRD + 0.2007 VaRSNP + 0.1867 VaRTLV + 0.186 VaRTGN + 0.0844 
VaRTEL +             + 0.0515 VaRBIO + 0.0324 VaRCOMI + 0.0248 VaRBRK + 0.0166 VaRDAFR + 
0.0159 VaRAZO 

Efectuăm calcule folosind Tabelul 2 pentru nivelul de probabilitate 0.99 şi obţinem 
0ν ≅  0.035 

- Calculând rentabiltatea acţiunilor după formula 
t

tt

P
PP −' , se obţine următoarea 

problemă: 
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Rezolvarea acestei probleme conduce la următoarele rezultate: 
Tabelul 3 

Soluţia optimă 
Soluţia optimă 

(r0) x 1  x 2  x 3  x 4  x 5  
0.026 0.972  0  0 0.028 0 
0.027 0.694  0  0 0.306 0 
0.028 0.417  0  0 0.583 0 
0.029 0.139  0  0 0.861 0 
0.030 0  0  0 0.844 0.156 
0.031 0  0  0 0.531 0.469 
0.032 0  0  0 0.219 0.781 
0.033 0  0  0 0 0.996 
0.034 0  0  0 0 0.982 
0.035 0.031  0  0 0 0.969 

Class 5 0.90 0.95 0.99 
TGN 0.0167 0.0221 0.0327 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a IV-a. Instituții și piețe financiare 701 

Concluzii 
 

Multe metode matematice pentru probleme de optimizare a portofoliului utilizează o 
anumită compoziţie a portofoliului iniţial fără a preciza modul în care activele au fost alese. 
Abordarea propusă de noi are un avantaj important, după cum garantează diversitatea 
portofoliului, şi are posibilitatea de a îmbunătăţi performanţele portofoliului deoarece începe 
cu un portofoliu compus iniţial de o gamă largă de active de risc minim. 

Metodologia propusa a fost pusa in evidenta cu ajutorul unui studiu de caz pentru 
acţiunile listate la BVB. Pentru ca riscul pe care si-l asumă investitorul să fie sub nivelul 
riscului pieţei de capital (măsurat prin intermediul indicelui BET), aplicând algoritmul 
prezentat în lucrare, obţinem combinaţiile optime prezentate în tabelul 3. Astfel: 

- la nivelul riscului asumat de 0,035 (nivelul riscului indicelui BET) portofoliul optim 
obţinut este format din 97% acţiuni Tgn si 3% acţiuni Tel; 

- problema propusă are soluţii optime doar dacă nivelul riscului este în intervalul               
(0,026, 0,035 )  

- nu se poate construi niciun portofoliu optimal daca riscul pe care dorim să ni-l 
asumăm este sub nivelul 0.026;  

- pentru ca riscul pe care ni-l asumam să fie minim, portofoliul optim este: 97,2% 
acţiuni Tlv si 2,8% acţiuni Sif5. 
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Rezumat. În cadrul perioadelor de criză economică, operaţiunile de politică 
monetară efectuate de către băncile centrale se intensifică, de multe ori corelate într-un mod 
controversat cu operaţiunile exercitate de către stat. Studiul examinează impactul 
operaţiunilor de politică monetară efectuate de către banca centrală asupra situaţiilor 
financiare ale acesteia în special în cadrul perioadelor de criză. De asemenea, se analizează 
şi măsura în care eventualele pierderi generate de către operaţiunile de politică monetară ar 
putea să aibă un impact major asupra stabilităţii macroeconomice. 
 

Cuvinte-cheie: politică monetară; banca centrală; criză economică; stabilitate 
financiară; instituţii financiare. 

 
Cod JEL: E02. 
Cod REL: 8J. 
 
 
1. Introducere  
 
Înainte de criza economică, politica monetară în ţările dezvoltate a fost realizată 

aproape exclusiv prin influenţarea în mod indirect a ratelor de dobândă pe termen scurt, prin 
diferite instrumente. Intervenţiile în forţă pe piaţa financiară prin injecţia unor cantităţi mari 
de lichiditate de către banca centrală erau foarte rare. În timpul crizei economice, băncile 
centrale au început să injecteze lichidităţi pe piaţă cu o dobândă foarte apropiată de zero. De la 
declanşarea crizei, principalele bănci centrale au coborât dobânda de politică mentară la 
minime istorice. Banca Centrală Europeană a coborât dobânda de politică monetară la 1%, 
Banca Angliei la 0,5%, iar FED a coborât dobânda într-un interval între 0% şi 0,25%. În 
aceste condiţii, băncile centrale au recurs la diverse politici de management al structurii şi 
situaţiei bilanţiere pentru a putea să-şi atingă în continuare obiectivele de politică monetară. 
De asemenea, criza economică a forţat băncile centrale să injecteze un volum record de 
lichidităţi pe piaţă, iar acolo unde baza monetară nu s-a extins, volumul operaţiunilor de 
intermediere financiară făcut de către banca centrală a crescut semnificativ. În condiţiile în 
care dobânda activă a băncii centrale a coborât aproape de zero, marja băncii centrale dintre 
dobânda activă şi cea pasivă aferentă operaţiunilor de politică monetară s-a redus până 
aproape de zero şi, totodată, volumele de lichiditate injectată, respectiv absorbită de pe piaţă, a 
început să aibă presiuni foarte mari asupra rezultatului net aferent operaţiunilor de politică 
monetară. În contextul crizei economice, volumul lichidităţilor injectate pe piaţă de către 
banca centrală a fost de cele mai multe ori mai mare, comparativ cu volumul lichidităţilor 
absorbite de pe piaţă de către aceasta, ceea ce a condus la înregistrarea unui rezultat negativ 
asupra contului de rezultat al băncii centrale şi implicit asupra bilanţului acesteia. 
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2. Pierderile generate de către operaţiunile de politică monetară pot atinge  
un nivel atât de ridicat încât banca centrală este forţată să recurgă la creare  
de monedă, periclitându-şi obiectivul fundamental de a asigura stabilitatea  
preţurilor? 

 
În 2009, banca centrală a Cehiei era singura ţară din Europa cu un capital propriu 

negativ, acesta având o valoare de aproximativ 4% raportat la produsul intern brut, fiind un 
record negativ nu numai în Europa (după banca centrală a Cehiei, băncile centrale din Chile şi 
Indonezia au înregistrat şi ele un  capital propriu negativ, acesta având o valoare de 
aproximativ 3%). Recordul pozitiv în ceea ce priveşte ponderea capitalului propriu în total 
PIB este deţinut de către banca centrală a Suediei cu o valoare de aproximativ 3%, urmată de 
către banca centrală a Norvegiei, cu o valoare de aproximativ 2%. Banca Naţională a 
României a înregistrat un nivel relativ ridicat al acestui indicator, înregistrând un nivel al 
capitalurilor proprii raportate la valoarea de 2,78% în 2009 (Figura 1). Acest indicator, în 
cazul României, deşi pare ridicat, este influenţat într-o proporţie covârşitoare de nivelul 
reevaluărilor pozitive (11,6 miliarde RON), în condiţiile în care totalul capitalurilor proprii au 
atins nivelul de 13,7 miliarde RON. Excluderea reevaluărilor pozitive din calculul 
capitalurilor proprii face ca nivelul capitalurilor proprii în totalul produsului intern brut aferent 
anului 2009 să înregistreze o valoare de doar 0,43%. În cazul Băncii Naţionale a României, 
nivelul reevaluării pozitive este trecut în bilanţ, în cadrul poziţiei capitaluri proprii, în timp ce 
nivelul reevaluării negative este trecut în contul de rezultat, afectând cheltuielile băncii la 
finalul anului. Nivelul reevaluării pozitive din bilanţ este doar temporar, acesta se stornează şi 
se repune în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni din an, neavând un tratament aparte la finalul 
anului, aşa cum are reevaluarea negativă. 

O analiză atentă a reevaluării pozitive din bilanţ ne conduce la următoarele concluzii. 
Aceasta este determinată de către reevaluarea poziţiei contabile a băncii, respectiv de către 
reevaluarea la piaţă a instrumentelor deţinute de către banca centrală. Odată cu mişcarea 
poziţiei valutare, ieşirea sumelor la un cost scăzut din cadrul poziţiei valutare, concomitent cu 
intrările de sume la un cost mai ridicat, apropiat de cursul de schimb, reevaluarea pozitivă se 
transformă în venit. Similar în cazul instrumentelor deţinute. Odată cu vânzarea sau lichidarea 
acestora, reevaluarea pozitivă se transformă şi ea în venit. Potenţialul de creştere a veniturilor 
în viitor creează presiuni asupra creşterii profitului băncii centrale, în cele mai multe cazuri 
este transferat aproape în întregime către stat (în cazul Băncii Naţionale a României cota de 
impozit este de 80% din veniturile nete). În concluzie, capitalul propriu constituit din 
reevaluarea pozitivă se va transfera către stat într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, 
realizându-se în acelaşi timp o decapitalizare a băncii centrale. Totuşi, într-o perioadă de criză 
economică, veniturile suplimentare generate din reevaluările pozitive trecute permit 
acoperirea cheltuielilor băncilor centrale, uşurând sarcina acesteia de preluare pe bilanţ a 
şocurilor generate în special de către operaţiunile de politică monetară. 

Indiferent de structura acestuia, capitalul propriu al unei bănci centrale are rol de 
buffer financiar în cadrul perioadelor de criză economică şi joacă un rol major în cadrul 
asigurării stabilităţii financiare a băncii centrale. 
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Figura 1. Ponderea capitalului propriu al băncii centrale în total produs intern brut 
 

În situaţia în care bufferul reprezentat de către capitalul propriu nu este suficient în 
asigurarea stabilităţii financiare a băncii centrale, aceasta poate proceda la creşterea volumului 
de emisiune monetară, ceea ce va genera un venit suplimentar din seignioraj. Acest instrument 
este însă foarte riscant, putând periclita obiectivul principal al băncii centrale – asigurarea 
stabilităţii preţurilor şi implicit ţinerea inflaţiei sub control. În cazul în care banca centrală 
utilizează un model de ţintire a inflaţiei, acest lucru face imposibilă atingerea ţintelor de 
inflaţie propuse pentru o perioadă destul de îndelungată. O analiză mai atentă a volumului 
masei monetare în circulaţie, preluată din bilanţul băncii centrale, este considerată ca pondere 
în produsul intern brut al acesteia, evidenţiată şi în Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ponderea numerarului emis de către banca centrală în produsul intern brut 
 

Sintetizând cele descrise de mai sus, putem considera că totalul mijloacelor de care 
banca centrală dispune pentru a se proteja de efectele nefavorabile ale pierderii generate de 
către operaţiunile de politică monetară, mai ales în perioadele de criză economică, sunt 
reprezentate de către capitalul propriu şi de către numerarul în circulaţie. Bineînţeles, aceste 
două instrumente considerate a se folosi în condiţiile descrise de mai sus. Figura 3 de mai jos 
evidenţiază tocmai aceste aspecte. 
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Figura 3. Ponderea numerarului emis de către banca centrală şi a capitalului propriu al băncii 
centrale în produsul intern brut 

 
Pentru a continua analiza structurii bilanţiere a băncii centrale şi pentru a vedea tăria 

bufferelor financiare de care aceasta dispune, este nevoie de a analiza şi mărimea activelor 
băncii centrale. Aceste buffere financiare îi permit băncii centrale să-şi desfăşoare activitatea 
operaţională în condiţii normale. Am putea considera faptul că bufferele financiare sunt 
suficiente doar dacă acestea finanţează cheltuielile operaţionale la o anumită rată de dobândă. 
Figura 4 de mai jos ne arată tocmai acest lucru, sub forma ponderii capitalului propriu şi al 
numerarului în circulaţie în total active. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ponderea numerarului emis de către banca centrală şi a capitalului propriu al băncii 
centrale în totalul activelor băncii centrale 

 
Un rol deosebit în cadrul pierderii din activitatea de politică monetară îl are şi 

rezultatul din celelalte operaţiuni ale băncii centrale, în special rezultatul din administrarea 
rezervelor internaţionale, dar şi cel din emisiune monetară, respectiv din cadrul operaţiunilor 
cu instituţiile de credit. În funcţie de nivelul rezervelor internaţionale, dar şi de rata de 
remunerare a pasivelor externe, rezultatul din administrarea rezervelor internaţionale exercită 
o influenţă semnificativă asupra contului de rezultat şi asupra bilanţului unei bănci centrale. 
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Rezumat. Criza financiară a arătat faptul că actualele teorii privind pieţele financiare 
nu sunt adecvate oricărei evoluţii a pieţei. În fapt, ele au fost elaborate pe pieţe care, din anii 
`30, n-au suferit decât corecţii, în niciun caz prăbuşiri care să nu poată fi oprite decât prin 
intervenţia statului. 
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1. Introducere 
 
Teoriile actuale ale pieţelor financiare se bazează, cel puţin implicit, pe faptul că 

pieţele au un trend ascendent, măcar pe termen lung. Evoluţiile recente au arătat însă, recent, 
că acestea pot suferi corecţii drastice,  în mare măsură chiar nejustificate. 

Vom arăta însă că acesta nu este singurul punct vulnerabil. Deşi teoriile pieţelor 
financiare se fundamentează pe un instrumentar matematic complex, acestea pornesc de la 
premise deficitare, uneori neexpuse explicit. Vom încerca să justificăm o nouă abordare, pe 
măsură ce vom arată vulnerabilităţile teoriilor actuale. 

 
2. Viitorul nu ne este cunoscut 
 
Desigur, nu putem studia decât evoluţiile trecute ale burselor. Analiza tehnică sau 

fundamentală se fundamentează pe baza evenimentelor trecute. Sunt ele relevante? Deşi 
răspunsul este afirmativ, nimic nu garantează că evenimentele se vor repeta şi în viitor, chiar 
sub forma unor modele (patterns). Evaluarea prin metode de randament se face prin estimarea 
cash-flow-urilor viitoare. Care este gradul de încredere al rezultatelor? Pas cu pas în 
construcţia acestora, orice prezumţie poate infirmată de evoluţiile viitoare: mediul 
macroeconomic (rata de actualizare), piaţa, activitatea firmei, încasările şi plăţile, chiar 
legislaţia. Următoarele afirmaţii: „a prevăzut criza cu un an înainte”, „a simţit piaţa” sau „o 
nouă criză va apărea peste câţiva ani” pot fi adevărate, dar n-au nicio utilitate practică. Nimeni 
nu va dezinvesti în baza acestor aşteptări, la fel cum investitorii nu vor adopta poziţia short 
ani de zile, iar o singură decizie investiţională eronată poate anula întreg profitul realizat în 
zeci de tranzacţii reuşite.  

O primă concluzie ar putea fi formulată astfel: Nu putem prevedea viitorul, iar 
cunoaşterea trecutului nu garantează repetarea acestuia. Concluzia poate părea superfluă, dar, 
în opinia mea, ea afectează drastic eficienţa teoriilor actuale. 

Teoria modernă a portofoliului (engl. MPT) statuează fundamentele prin care se 
asigură  maximizarea randamentului unui portofoliu investiţional pentru un anumit grad de 
risc, prin alegerea adecvată a titlurilor din portofoliu. În cadrul acesteia se porneşte de la 
ipoteza că randamentul şi riscul unui titlu pot fi măsurate prin variaţia zilnică relativă a 
cursului bursier  şi abaterea  medie pătratică. În fapt, baza o constituie o ipoteză implicită: 
aceea că distribuţia variaţiei relative a cotaţiilor din trecut se va repeta şi în viitor. În caz 
contrar, teoria s-ar limita la identificarea celui mai bun portofoliu din trecut. 
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Figura 1. Distribuţia trecută nu se repetă în viitor 

 
Figura 2. Distribuţia variaţiei logaritmice a SIF5 nu este standard 

 
În Figura 1 a fost reprezentată media mobilă a variaţiilor zilnice şi abaterea medie 

pătratică pentru ultimele 1.000 cotaţii, suprapuse peste cotaţiile logaritmice ale acţiunii SIF5. 
Se observă că, atât rentabilitatea, cât şi riscul fluctuează semnificativ, astfel încât portofoliul  
selectat la un moment dat, pe baza teoriei MPT, nu păstrează aceeaşi parametri la o dată 
ulterioară. Totodată (Figura 2), rezultă că distribuţia nu respectă niciuna dintre distribuţiile 
standard, astfel încât simularea Monte Carlo reprezintă o tehnică neadecvată realităţii. 

 
3. Piaţa evoluează în trenduri 
 
Acest postulat reprezintă una dintre legile lui Dow. Plec de la considerentul că piaţa 

bursieră depinde de mai mulţi factori: încrederea investitorilor, disponibilitatea şi costul 
banilor, situaţia macroeconomică şi performanţele emitentului. Figura 3 probează existenţa 
acestor  trenduri, atât pe piaţa românească, cât şi pe piaţa internaţională (grafice logaritmice).  
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Figura 3. Trenduri identificate pe pieţele de capital 

 
În baza celor afirmate anterior, reţinem a doua concluzie: Trendul în curs determină 

strategia de urmat.  
Pe un trend ascendent, pot fi aplicate strategiile investiţionale buy&hold (long), 

piramidarea, opţiunile call (normal şi sintetic). Portofoliul poate fi constituit pe baza teoriei 
MPT, a indicatorilor specifici (PER, DY, P/BV), a metodei RAROC. 

Pe un trend descendent există mai multe posibilităţi: dezinvestirea, arbitraje sau 
hedging, martingale sau achiziţionarea de opţiuni put. În aceste condiţii, procesul de selecţie a 
portofoliului prin MPT se justifică doar în eventualitatea utilizării produselor derivate de 
natură short. 

Pe un trend lateral (trading) sunt recomandate strategiile straddle şi strangle cu opţiuni, 
trailing stop loss şi take profit, intrarea pe direcţia trendului principal. Portofoliul trebuie ales 
pe baze fundamentale, întrucât analiza tehnică este utilă doar la identificarea pragurilor de 
rezistenţă/suport. 

 
4. Patterns-uri 
 
Modelele (patterns) constituie baza analizei tehnice. Cu ajutorul acestora se urmăreşte 

previzionarea tendinţelor viitoare ale titlurilor financiare, în baza aceluiaşi considerent enunţat 
anterior: trecutul are şanse mari să se repete. Câteva dintre cele mai uzuale patterns-uri sunt 
prezentate în Figura 4, pentru emitentul SIF1. De ce sunt modelele uneori valabile? Pentru că 
ele se pot autoconfirma: analiştii le observă, le semnalează investitorilor, care devin precauţi, 
aşteptând reacţia publicului larg.  

În aceeaşi categorie intră modelele bazate pe fractali (figuri geometrice care se repetă, 
la scară, pe anumite porţiuni). Exemplificarea este deosebit de ilustrativă pe graficul Dow 
Jones din Figura 5. De fapt, chiar valurile Elliott sunt o formă incipientă de fractali. 
Relativitatea numărătorii valurilor (5/3) nu oferă însă, în opinia mea, argumente suficiente 
pentru a fi introduse în cadrul analizelor investiţionale, afirmaţie care stă la baza celei de a 
treia concluzii: În absenţa unor fundamente solide, tehnicile bazate pe teoria fractalilor şi 
patterns-urile vor fi avute în vedere doar în contextul deciziilor investiţionale cu caracter 
speculativ. Consider că aceste tehnici reprezintă, mai degrabă, reguli induse psihologic. 
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Figura 4. Patterns-uri identificate pe piaţa de capital românească 

 

 
Figura 5. Fractali identificaţi pe graficul logaritmic al Dow Jones 

 
5. Funcţiile matematice 
 
Cazul ideal este dat de posibilitatea modelării matematice a trendurilor prin 

intermediul funcţiilor analitice. Pe baza instrumentarului matematic pot fi determinate 
asimptotele funcţiei, maximele şi minimele relative (zerourile primei derivate), schimbarea 
convexităţii (zerourile derivatei a doua), eventualii atractori (pentru teoria haosului).  
Din păcate, rezultatele sunt modeste până în prezent. Transformata Fourier este utilizată 
pentru stabilirea ciclicităţii, după operaţiunile de de-trending şi de-average, în programul 
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Metastock 4 (Figura 6). Însă, trendul şi media sunt atât de puternice, încât rezultatul nu este cu 
mult superior tehnicii de intrare/ieşire pe baza mediilor mobile. 
 

 
Figura 6. Cicluri identificate (programul Metastock, transformata Fourier) 

 
Programe matematice (exemplu Matlab) pot modela graficele de evoluţie a titlurilor în 

funcţii matematice prestabilite, de exemplu prin minimizarea abaterii medii pătratice. 
Rezultatele sunt bune pe intervalul studiat, dar devin neadecvate pentru extrapolare (Figura 7). 
Rezultate bune se pot obţine şi empiric, prin intermediul Microsoft Excel  (Figura 8). 

 

 
Figura 7. Funcţii analitice în care programul Matlab încadrează evoluţia cursului  

 
În aceeaşi categorie vom încadra şi studiile de investigare a eficienţei informaţionale în 

forma slabă. De fapt, acestea încearcă să încadreze distribuţia statistică a variaţiilor relative 
într-un model numit „null hypothesis”. Rezultatele resping, în general, acest model (figura 9), 
astfel încât modelul „random walk” este validat. Lăsând la o parte faptul că modelul 
fundamentat de E. Fama nu ia în considerare decât titlul considerat (şi, prin urmare, nu poate 
verifica încorporarea în cursul bursier a reacţiei la informaţiile ştiri, spre exemplu – figura 10), 
procedeul descris anterior nu face decât să verifice dacă există sau nu o anumită relaţie 
funcţională. Nici măcar autocorelaţia pentru diferite lag-uri nu e relevantă: pur şi simplu funcţia 
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implicată ar putea fi de altă natură. În baza acestor considerente formulez cea de a patra 
concluzie:  Conceptul de eficienţă informaţională ar trebui substituit cu noţiunea de rapiditate şi 
forţă a reacţiei la informaţiile din piaţă. 

 

 
Figura 8. Funcţie analitică determinată empiric pentru trendul ascendent al acţiunii SIF5 

 

 
Figura 9. Aplicaţii Matlab prin care se confirmă heteroscedasticitatea Random Walk 

 
În opinia mea, principala deficienţă a analizei statistice este dată de faptul că ea nu mai 

ţine cont de succesiunea datelor, prin urmare nu are cum surprinde trendul. Spre exemplu, 
studiile multifractale ale lui Mandelbrot se referă numai la lăţirea cozii distribuţiei statistice, 
cu rezultate divergente pe diverse trenduri. 
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Figura 10. Reacţia SIF5 la informaţiile din piaţă 

 
În cadrul celei de a cincea concluzii, apreciez că: Atât timp cât nu putem afirma că nu 

există o relaţie de tip funcţie analitică, care să descrie variaţia cursului, nu se justifică din 
punct de vedere matematic aplicarea abordărilor statistice. 

 
6. O nouă teorie 
 
În cadrul studiului mi-am propus să arăt câteva deficienţe ale aplicabilităţii teoriilor 

actuale în   perioada de criză. Ele funcţionează numai în condiţiile trendurilor principale 
ascendente, pornesc de la ipoteze practic imposibil de întrunit în realitatea pieţelor şi se 
limitează la modele matematice simplificatoare. Pe de altă parte, îmbunătăţirea radicală a 
acestora e puţin probabilă. În opinia mea, soluţia ar putea fi dată de  o abordare a procesului 
investiţional, dată prin succesiunea următorilor paşi: 

1. Stabilirea trendului general al pieţei – de exemplu, identificarea oportunităţilor 
investiţionale pe alte segmente ale pieţei financiare, atât timp cât piaţa de capital este o piaţă 
bearish; 

2. În funcţie de puterea şi elanul trendului, trebuie adoptată strategia cea mai potrivită 
-  nu putem aplica teoria MPT dacă decidem că e momentul pentru hedging; nu vom avea 
naked futures pe o piaţă volatilă. 

3. Alocarea fondurilor are loc în funcţie de strategia investiţională adoptată. Baza 
deciziei este dată de targetul obiectiv de rentabilitate. 

4. Stabilirea portofoliului este o rezultantă a multitudinii de opţiuni: teoria MPT, 
punctaje, saturaţia, analiza fundamentală, RAROC; opţiuni restricţionate prin: risk/reward, 
disponibilitate, know-how. 

5. Feed-back şi elasticitatea portofoliului – Trailing stop loss, take profit, piramidare, 
arbitraj. 

6. Controlling – verificarea atingerii targetului şi setul de măsuri pentru toate situaţiile:  
suprapofit, profit normal, rentabilitate sub randamentul pieţii. 
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În opinia mea, această abordare unifică teoriile într-o concluzie practică. Singură, orice 
concluzie privind eficienţa informaţională devine inutilă câtă vreme nu conduce la o strategie 
investiţională. Determinarea valorii la risc VAR este insuficientă dacă nu se identifică metode 
de îmbunătăţire în condiţii de corecţii dramatice ale preţurilor instrumentelor financiare. 
Teoria MPT este neadecvată în situaţia în care cursurile instrumentelor financiare au  
randamente negative. O provocare este dată şi de stabilirea bugetelor investiţionale pentru 
realizarea arbitrajelor (sigure, dar de randament mediu) pe o piaţă explozivă. 

În al doilea rând, etapele procesului investiţional, propuse anterior, nu contrazic 
fundamentele teoriilor actuale, ci evidenţiază necesitatea plasării lor într-un context 
circumscris unui proces logic. Din orice calcul statistic rezultă că distribuţia variabilelor este 
perfect aleatoare. Nu interesează atât forma de  eficienţă informaţională, cât mai ales faptul că 
nu vom alege un time frame prea strâns, indiferent de forţa trendului. De asemenea nu vor fi 
utilizate praguri prea apropiate.  

În al treilea rând, trendul pieţei trebuie să fie reprezentat sub forma unei funcţii 
matematice. Din acest moment, întreg procesul se poate reduce la o simplă problemă de 
optimizare liniară.  Modelele matematice permit rezolvarea cu uşurinţă a sistemelor liniare de 
ecuaţii cu un număr ridicat de necunoscute (prin diagonalizarea matricei sistemului în metoda 
elementului finit din inginerie, spre exemplu). 

În continuare, ultimul argument provine din actualul context al pieţelor financiare. 
Conceptul de criză financiară, respectiv existenţa trendului descendent, nu exclude conceptul 
de eficienţă în gestiunea portofoliului. Există strategii investiţionale aplicabile în funcţie de 
evoluţiile consemnate (întărirea sau slăbirea trendului etc.). 

 
7. Concluzii 
 
Întrebări precum: „E un moment bun de cumpărat acţiuni?”, „Ce titluri ar trebui 

achiziţionate?”, „Cât să păstrăm deţinerile?” sunt fireşti din partea investitorilor, dar nu au un 
răspuns standard. Corect pusă, formularea problemei investiţionale trebuie să răspundă 
simultan la mai multe întrebări: „Pe ce piaţă trebuie intrat/ieşit?”; „Cât la sută din suma 
disponibilă poate fi investit?”; „Care va fi structura portofoliului?”; „Care sunt semnalele de 
ieşire/piramidare?”; „A condus investiţia la randamentul scontat?”. Toate aspectele sunt legate 
între ele, iar teoriile aplicate trebuie să ţină cont de toate aceste considerente. 
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Rezumat. După aderarea la Uniunea Europeana ţara noastră a cunoscut intrări masive 
de capital care au afectat evoluţia cursului de schimb. Analizând evoluţia cursului de schimb 
observăm o ruptură în procesul de aprecierea a monedei naţionale datorită crizei economice 
internaţionale, seriile de date având caracteristici de asimetrie şi heteroscedasticitate. Pentru 
modelarea evoluţiei cursului de schimb vom utiliza un model ce include o componentă a 
heteroscedasticitătii, modelul ARCH, cu o distribuţie normală a erorilor. 
 

Cuvinte-cheie: curs de schimb; ARCH; heteroscedascitate; criză economică. 
 
Coduri Jel: G17, C32. 
Coduri Rel: 10G, 11B. 

 
 

1. Introducere 
  

Alături de balanţa de plăţi, convertibilitatea monetară şi cursul de schimb reflectă 
poziţia economiei naţionale în cadrul economiei mondiale. Prin convertibilitate monetară în 
sensul modern, actual înţelegem: „dreptul rezidenţilor şi al nerezidenţilor de a schimba 
moneda naţională cu altă monedă străină prin vânzare-cumpărare pe piaţă fără nicio restricţie 
din punct de vedere al sumei schimbate, al scopului şi al calităţii celui care efectuează 
operaţiunea” (Dardac, Vascu, p. 14). 
 Fondul Monetar Internaţional defineşte convertibilitatea monetară ca fiind desfiinţarea 
restricţiilor şi a discriminărilor privind plăţile şi transferurile internaţionale. Se urmăreşte 
evitarea practicilor valutare discriminatorii, în funcţie de respectarea acestor cerinţe Fondul 
clasificând monedele în următoarele categorii: 

1. monede liber convertibile sau liber utilizabile, categorie ce include dolarul 
american, lira sterlină, euro şi yenul japonez, corespunzător celor trei mari blocuri economice 
internaţionale: anglo-saxon, european, asiatic. Aceste monede sunt larg folosite pe plan 
internaţional pentru tranzacţii comerciale şi pot să fie folosite ca şi monede de rezervă şi chiar 
să circule în alte spaţii naţionale; 

2. monede cu convertibilitate externă, numite şi valute convertibile, care respectă 
convertibilitatea totală a contului de capital, dar menţin totuşi unele restricţii faţă de 
transferurile de capital; 

3. monede cu convertibilitate internă, acestea prezintă restricţii atât pentru converti-
bilitatea transferurilor de capital, cât şi pentru cea de cont curent; restricţiile se pot prezenta 
sub forma unor plafoane maxime de valută care poate să fie cumpărată sau vândută etc.; 

4. monede neconvertibile, sunt cele care nu îndeplinesc sau nu acceptă condiţiile 
trecerii la convertibilitate. Aceste ţări pot desfăşura schimburi internaţionale doar pe bază de 
clearing, în general aceste ţări se confruntă cu serioase probleme de lichiditate şi stabilitate 
economică internă;  

5. monede transferabile, monede de cont neconvertibile, dar care ca urmare a 
încrederii acordate de către un grup de state servesc ca instrument de plată internaţional. 
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Regimurile de curs de schimb joacă un rol „simbolic” pentru multe ţări, el este 
perceput de către opinia publică drept unul dintre semnale de putere a unei naţiuni 
(Zapodeanu, 2002, p. 141); astfel un atribut important al credibilităţii sistemului financiar este 
regimul cursurilor de schimb. Actualele regimuri ale cursului de schimb existente se 
deosebesc în special în funcţie de nivelul de flotare, între regimurile fixe şi flexibile existând 
numeroase alte regimuri astfel: 

• cursurilor  fixe reprezintă regimul de schimb în care moneda este schimbată doar la 
un curs fix, care nu fluctuează şi nu se schimbă în timp, putând fi modificat doar în situaţii 
excepţionale. Cursurile de schimb fixe poartă un risc ridicat deoarece valoarea monedei 
naţionale poate să fie distorsionată, fie supraevaluată, fie subevaluată. Ţări ca Argentina, care 
au avut cursuri fixe, au fost apoi nevoite să îşi devalorizeze puternic moneda; pe de altă parte, 
China deţine în acest moment mari rezerve de dolari, care la un curs liber ar genera o 
apreciere puternică a yuanului, 

• cursurilor flexibile (flotare pură) – în acest caz cursul este determinat liber pe piaţa 
valutară, este un regim specific economiilor puternic dezvoltate; 

• flotare administrată, controlată (managed floating) – în acest caz intervenţiile băncii 
centrale sunt foarte rare şi doar în cazuri excepţionale, pentru evitarea unor dezechilibre, 
intervenţia se realizează prin vânzarea sau cumpărarea de valută pentru a limita fluctuaţia 
cursului; 

• curs târâtor (crawling peg) – cursul de schimb este fix în raport cu un etalon, sau 
ancorat de o altă monedă, care poate fi: usd, euro sau un coş de valute, el poate fi modificat 
discreţionar, este utilizat ca şi o ancoră nominală, acest regim a fost adoptat de ţările aflate în 
tranziţie (Ungaria, Polonia, Cehia); 

• banda de fluctuare, variaţie (target zone) – cursul de schimb variază în interiorul 
unui coridor preanunţat, banca centrală intervenind prin diverse instrumente de politică 
monetară atunci când cursul se apropie de limitele benzii; acest tip de sistem este folosit şi în 
perioada premergătoare adoptării euro în cadrul mecanismului cursului de schimb (ERM II) şi 
în care va accede şi România după 2012(1) şi în care va trebui să participe pentru minimum doi 
ani, unde marja de fluctuaţie faţă de nivelul central este de +/-15%; 

• un caz special al cursurilor fixe este consiliul monetar (currency board) – în acest 
caz cursul de schimb este fixat prin lege în raport cu o altă monedă, consiliul monetar este 
singura instituţie care va emite moneda naţională, banca centrală pierzând acest drept. Este o 
metodă practicată de către ţările cu o inflaţie foarte ridicată în scopul reducerii rapide a 
acesteia până la nivelul inflaţiei din ţara faţă de a cărei monedă s-a realizat ancorarea, se 
elimină finanţarea deficitului bugetar de către autoritatea monetară. Echilibrul balanţei de plăţi 
externe se realizează automat, astfel deficitul extern obligă la reducerea masei monetare, rata 
dobânzii va creşte, ceea ce la rândul ei va genera o scăderea a cererii interne, iar deficitul de 
cont curent se reduce, sistemul de ajustare fiind automat. Consiliul monetar a fost un sistem 
care a funcţionat înainte de sistemul monetar internaţional de la Bretton Wods în ţările aflate 
în dezvoltare, mai ales în coloniile britanice, mai apoi în perioada anilor ’50-’60 a fost 
abandonat, fiind înlocuit cu sistemele bazate pe banca centrală. Începând cu anii 1991 în 
Argentina s-a încercat să se realizeze o stabilizare a monedei pe baza Consiliului valutar, 
măsură necesară ca urmare a unei rate a inflaţiei de 2000%. Ancora aleasă a fost dolarul 
american, ca urmare a acestei decizii în decurs de doar patru ani, până în 1995, inflaţia a 
coborât la nivelul de 5%. Pentru realizarea cu succes a ancorării a fost necesar un sprijin 
internaţional de peste 5 miliarde de dolari. După exemplul Argentinei, începând cu 1992 şi 
statele baltice Estonia şi Lituania vor adopta consiliul monetar prin ancorarea faţă de marcă, 
respectiv dolar. În perioada de vârf a plăţii datoriei publice, în anul 1999 şi România a 
cochetat cu ideea instituirii Consiliului monetar însă momentul ales nu era cel mai bun ca 
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urmare a crizei asiatice care a generat o lipsa de lichidităţi la nivel internaţional, precum şi din 
cauza particularităţilor ţării noastre legate de fragilitatea sistemului bancar; 

• Uniunea monetară (currency union)  reprezintă adoptarea aceleiaşi monede în ţări 
vecine sau cu a partenerului comercial cel mai important; avem în vedere dolarizarea din 
America Latină (Ecuador, Peru) şi zona euro în care pe lângă statele care au aderat la zona 
euro mai este folosită şi de către: Monaco, San Marino, Vatican, Muntenegru, Kosovo.  

 Beneficiile realizării unei uniuni monetare sunt legate de existenţa unei zone 
monetare optime. Zona monetară optimă este definită ca fiind o regiune geografică în care 
statele membre trebuie să folosească rate de schimb fixe sau o monedă unică, existând 
totodată criterii pe care trebuie să le îndeplinească o ţară pentru a face parte dintr-o zonă 
monetară optimă: grad ridicat al mobilităţii forţei de muncă, producţie diversificată, gradul de 
deschidere a economiei, simetria şocurilor externe. 

 Din aceste puncte de vedere Uniunea Europeană nu este în totalitatea ei o zonă 
monetară optimă, existând diferenţe ale mobilităţii forţei de muncă (în special ca urmare a 
barierelor lingvistice). Totuşi, aderarea la o uniune economică şi  mai apoi la o uniune 
monetară împreună cu implementarea acquis-lui comunitar precum şi liberalizarea mişcării 
forţei de muncă a arătat că nivelul de integrare în zona euro creşte, precum şi că economiile 
statelor din zona euro devin integrate ca urmare a uniunii monetare (Bitca et al., 2007). 
 Punctul de plecare al analizei evoluţiei cursurilor de schimb este teoria parităţii puterii 
de cumpărare (Purchasing Power Parity PPP), cercetările realizate în acest domeniu au arătat 
însă limitele aplicării acestei teorii (Guglielmo, Luis, 2010), principalele critici aduse acestei 
teorii fiind date de relevanţa redusă a modelelor obţinute şi necesitatea utilizării unor serii 
mari de date. Una dintre problemele cu care se confrunta cercetătorii ţine de structura seriilor 
de date de pe pieţele financiare (acestea fiind în general leptokurtice(2)) ceea ce duce la 
creşterea a probabilităţii apariţiei fenomenelor extreme, însă odată cu dezvoltarea modelelor 
ARCH (Gujarati, 2004, p. 858, Engel,1982) şi mai apoi a generalizării acesteia GARCH a dus 
la apariţia de instrumente suficient de performante pentru modelarea seriilor financiare. 
 Evoluţia cursului de schimb în România a fost analizată utilizând modelarea de tip 
GARCH Codirlaşu (2001) pe seriile ROL/EURO şi ROL/DOLAR pentru perioada 2000-2001 
observându-se ca seriile urmează un proces ARCH asimetric(3). Necula (2008), utilizând serii 
disponibile pentru perioada 1999-2003, aplică modelarea GARCH şi Copula-GARCH 
concluzionând ca modelele  dinamice de tip Copula-GARCH aduc un plus de informaţie şi 
stabilitate în rezultatele obţinute. 
 Continuând seria cercetărilor realizate pe România lucrarea îşi propune analiza 
evoluţiei cursului de schimb RON/EURO pentru perioada 2005 – prezent utilizând modelarea 
GARCH, structura lucrării în continuare fiind: capitolul 2.1 metodologia şi datele utilizate, 
capitolul 2.2 analiza seriilor de date, 2.3 aplicarea modelului ARCH şi trei concluziile finale. 
 

2. Modelarea seriilor cursului de schimb RON/EURO 2005 – 2010 
 
2.1. Metodologia şi datele utilizate 

            Datele utilizate sunt cursul de schimb RON/EURO pe perioada 3 ianuarie 2005-29 
octombrie 2010, serii zilnice, datele utilizate sunt obţinute de pe siteul www.bnro.ro, pachetul 
software utilizat este GRETL(4), asupra datelor iniţiale se va aplica transformarea în 
rentabilităţi astfel: 

r = log (curst) – log (curst-1 ). 
Modelele ARCH dezvoltate de Engel (1982] au următoarea formă: 
yt = Βo + et           (1) 
et | It-1 ~ N(0, ht)         (2) 
ht = ά0 + ά1 e2

t-1,  ά0 > 0,     0 ≤  ά1 < 1      (3) 
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Ecuaţiile 2 şi 3 exprimă modelele de tip ARCH, modele autoregresive cu variantă 
diferită în timp, în timp ce reziduurile urmează o lege normală de medie 0 şi varianta ht. 
Valoarea coeficienţilor   ά0  si  ά1 trebuie să fie pozitivi, iar în cazul lui  ά1  subunitar pentru a 
nu avea procese explozive (Carter, 2008, p. 364), în cazul erorilor (reziduurilor) acestea 
urmează o lege normală cu  o variantă ce depinde de varianta anterioară. 

 
2.2. Analiza seriilor de date curs de schimb şi randamentul cursului de schimb  
În decursul perioadei analizate cursul de schimb RON/EURO (în continuare cre) 

fluctuează între un minim de 3,12 si un maxim de 4,37 RON/EURO, având o valoare mediană 
de 3,63 RON/EURO, abaterea  medie pătratică fiind de 0,34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Din analiza grafică a seriilor de date se observă că în cazul evoluţiei cursului de 
schimb (logaritm al cursului) acesta fluctuează puternic, putând să împărţim perioada 
analizată în două:  

1. 2005-2007, perioada în care moneda naţională cunoaşte o perioadă de întărire, cu 
un trend descrescător mediu; 

2. 2007-2010, moneda naţională leul cunoaşte o reaşezare bruscă la un nivel similar cu 
cel al anilor 2005, însă odată cu manifestarea efectelor crizei la nivel internaţional  leul se 
devalorizează puternic, astfel că începând cu 2009 trendul se aplatizează. 

Randamentele cunosc o fluctuaţie ridicată, putându-se observa fenomenul de clustering 
a variaţiei, perioadele de volatilitate ridicată urmându-le perioadelor cu o volatilitate mai 
scăzută. 

 

Summary Statistics, using the  
observations  

2005/01/03 - 2010/10/29 
    for the variable 

curs_leu_euro  
(1485 valid observations) 

Mean Median 
3.75373 3.63650 

 Std. Dev. C.V. 
0.34 0.0914353 

Minimum Maximum 
3.11120 4.36880 

Skewness Ex. kurtosis 
0.356643 -1.22408 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a IV-a. Instituții și piețe financiare 719 

 
Test for 

normality of r: Test value p-
value

Doornik-
Hansen  

1957.41 0 

 Shapiro-Wilk  0.88 0 
 Lilliefors  0.11 0 

Jarque-Bera  9300.66 0  

 

 

 

 
Seria analizată este o serie leptokurtica, testele de normalitatea arătând că ipoteza de 

normalitate nu se verifică cu o probabilitate de peste 95%; astfel vom trece la testarea ipotezei 
de heteroskedasticitate utilizând testul LM (Carter, 2008, p. 369). 

 
Test for ARCH of order 1 
 coefficient std. error      t-ratio  p-value  
alpha(0)  2.03E-005 2.53E-006 8.02  2.20e-15 *** 
alpha(1) 0.2 0.03 7.86 7.13e-15 *** 
Null hypothesis: no ARCH effect is present 
Test statistic: LM = 59.4397 
with p-value = P(Chi-Square(1) > 59.4397) = 1.26101e-14 

 
2.3. Aplicarea modelului ARCH 
 
Pentru explicitarea celui mai bun model ARCH vom lua în considerare laguri ale 

variabilei randament, precum şi laguri în explicitarea heteroskedasticităţii; deci modelul va 
avea forma: 
 yt = Βo + yt-1 +...yt-n + et       
 et | It-1 ~ N(0, ht)     
 ht = ά0 + ά1 × e2

t-1 + ά2 × e2
t-2+...,  ά0 > 0,     0 ≤  ά1, ά2,...  < 1  
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În cadrul modelelor analizate se va lua în considerare relevanţa coeficienţilor (testul 
Student), precum şi maximizarea criteriilor informaţionale Akaike şi Schwarz, punctul de 
plecare îl constituie ipoteza că variabilă randament  influenţează este influenţată cu o 
întârziere de până la al 30-lea lag, iar varianta cel mult până la al 5-lea lag. Analiza acestor 
ipoteze ne arată că cel mai performant model este: 

 
Model Lag r Akaike Criterion Schwarz Criterion(5) SSE 

1.ARCH*(5)** 5 4053.47 4085.24 1339.02 
2.ARCH*(3)** 3 4044.55 4065.74 1328.3 
3.ARCH*(3)** 2 4045.58 4061.48 1329.47 
4.ARCH(3)*** 2 4044.03 4054.62 1329.87 
*    - cu constantă 
**  - coeficienţii corespunzătorii lag 3,4,5 nu sunt semnificativ diferiţi de 0 
***- fară constantă 

 
Pe baza criteriilor informaţionale Akaike şi Schwarz cel mai performant model este de 

tip ARCH(3), cu două laguri ale variabilei dependente; pe baza acestei ipoteze am construit 
doua modele ARCH, modelul 3 cu constantă şi modelul 4 fără constantă, reţinând ca fiind cel 
mai performant modelul ARCH(3) fără constantă, acesta are următoarea formă: 

 
Ecuaţia modelului r_estimat= 0.229 x r_1 – 0.0729 x r_2 (0.0293)*       (0.0290)* 
Ecuaţia variantei ht ht_estimat = 0.00001225 + 0.1145 x e2t-1   + 0.0672 x e2t-2 + 0.2986 x e2t-3 

Sum squared resid    1329.870 F(2, 1477) = 31.07665 
Schwarz criterion    4054.623 *(standard errors in parentheses) 

 
3. Concluzii 
În cadrul modelului ARCH propus pentru ţara noastră reziduurile urmează o lege 

normală de distribuţie, iar din analiza seriilor de timp a cursului de schimb am observat că 
acestea urmează o lege de distribuţie leptokurtică asimetrică. Identificăm două trenduri 
principale în cazul evoluţiei cursului de schimb, respectiv perioada 2005-2007, când leul se 
întăreşte, având un trend moderat, şi perioada 2007-2010, perioada cunoscând o puternică 
devalorizare a monedei naţionale în anii 2008 şi 2009 în două valuri, mai apoi fluctuând în 
bandă 4.1.-4.3 Ron/euro. Fluctuaţiile în cazul randamentelor sunt mai ridicate în perioada de 
început a anului 2005 şi pe perioada 2007-2009, prima perioadă fiind explicată prin perioada 
de preaderare a ţării noastre la Uniunea Europeana şi de intrările ridicate de capital în ţara 
noastră, pentru perioada 2007-2009  evoluţia randamentelor este influenţată de evoluţia crizei 
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economice la nivel mondial. După semnarea acordului cu FMI şi primirea unei părţi a tranşei 
de la FMI de către banca centrală, aceasta a intervenit activ în piaţă, ceea ce a dus la o 
descreştere a volatilităţii cursului de schimb.  
 
Note 
(1)Prognosis made in „Romania – passinng to euro” “Romania – Trecerea la euro’’, Mugur Isarescu, 
BNR , 2007, May, www.bnro.ro 
(2) The moment of 3rd  order of the series is much higher than for normal distribution (mezokurtik). 
(3) The obtained results of the paper can be found at: http://www.dofin.ase.ro/acodirlasu/wp/dofin2001/ 
arch.pdf   
(4) http://gretl.sourceforge.net/ 
(5) When using Akaike and Schwarz informational criteria the best model has the lowest value. 
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Rezumat. Lucrarea abordează unele dintre problemele legate de relaţia dintre cele 
două puteri economice, UE şi SUA. Este într-adevăr vorba despre un comerţ liber sau toate 
acestea reprezintă doar o mască a lumii economice. Economiile  lumii pot să crească doar 
împreună, nu este suficientă o singură putere pentru acest lucru, trebuie să fie măcar două.  

UE şi SUA nu au un istoric prea lung în ceea ce priveşte o conexiune economică, dar 
sunt sigură că acest lucru va continua pentru mult timp de acum înainte. 

 
Cuvinte-cheie: zonă de liber schimb; protecţionism; bunuri; liberalizarea pieţei; 

acordurile comerciale. 
 
Cod JEL: F13. 
Cod REL: 10E. 
 
 
Zona liberă de comerţ transatlantică (TAFTA) este o zonă propusă de liber schimb 

între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană (şi domeniile aferente acestora: AELS 
şi NAFTA), ca o reacţie la puterea economică crescândă a Republicii Populare China. 

Aceasta a fost gândită în anii 1990 şi din nou în 2007, dar niciun plan nu a fost bine 
făcut. Barierele de natură economică între  cele două sunt relativ scăzute şi unele eforturi 
pentru a facilita comerţul au fost făcute, cum ar fi un acord de aviaţie şi instituirea Consiliului 
Economic Transatlantic. 
 Între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană a apărut o ruptură în timpul 
anilor 1990 în ceea ce priveşte Convenţia UE de la Lomé cu grupul din Africa, Caraibe şi 
Pacific, iar ca rezultat o parte din bunurile europene au fost încărcate cu tarife de până la 
100% pentru mărfurile care intrau în Statele Unite ale Americii. 

Ambele regiuni s-au confruntat, de asemenea, cu numeroase provocări şi nu în ultimul 
rând cu numeroase reguli în Uniunea Europeană; acestea au cerut etichetarea organismelor 
modificate genetic (OMG-uri), inclusiv produse alimentare modificare genetic. 
 Zona de liber schimb reprezintă un tip de bloc de comerţ, un grup (Transatlantic Free 
Trade Area, http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_area) de ţări care au convenit să elimine 
tarifele, cotele şi preferinţele cel mai mult pe (dacă nu chiar toate) bunurile şi serviciile 
comercializate între ele. Aceasta poate fi considerată a doua etapă a integrării economice. 
Ţările aleg acest tip de integrare economică între ele dacă structurile lor economice sunt 
complementare. Dacă acestea sunt competitive, ele vor alege uniunea vamală. 

Spre deosebire de o uniune vamală, membrii unei zone de liber schimb nu au un tarif 
extern comun (aceleaşi politici cu privire la nonmembri), ceea ce înseamnă cote diferite şi 
personalizate. Pentru a evita evaziunea (prin reexport) ţările utilizează sistemul de certificare 
de origine cel mai frecvent numite reguli de origine, în cazul în care există o cerinţă pentru un 
consum minim de materii prime locale şi valoarea de transformare locala adăugată la bunuri. 
Bunurile care nu acoperă aceste cerinţe minime nu au dreptul pentru un tratament special 
prevăzut în dispoziţiile din zona liberă de comerţ. O zonă de liber schimb este rezultatul unui 
acord de liber schimb (un pact de comerţ) între două sau mai multe ţări. Zonele de liber 
schimb şi acordurile de liber schimb sunt organizate în diferite feluri – în cazul în care unele 
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ţări semnează un acord pentru o formă de liber schimb şi aleg să negocieze împreună (pot fi ca 
un bloc de comerţ sau ca un forum de membri individuali ai ALS), un acord de comerţ liber 
cu unele ţări externe – atunci noul ALS va consta din ALS vechi, plus noua ţară. 
 Obiectivul unei zone de liber schimb pe un anumit termen este acela de a reduce 
barierele; astfel sunt uşurate schimburile comerciale ce pot creşte ca urmare a specializării, 
diviziunii muncii şi, cel mai important, prin intermediul avantajului comparativ. Teoria susţine 
că avantajul comparativ pe o piaţă fără restricţii (în echilibru) fiecare sursă de producţie va 
tinde să se specializeze în acea activitate în care deţine un avantaj comparativ (mai degrabă 
decât absolut). Teoria susţine că rezultatul net va fi o creştere a veniturilor şi în cele din urmă 
o creştere a averii şi a bunăstării pentru toată lumea din zona comerţ liber. 
Cu toate acestea, teoria se referă doar la bogăţia agregată şi nu spune nimic despre distribuţia 
bogăţiei. În fapt nu pot fi pierderi semnificative, în special printre industriile recent protejate 
cu un dezavantaj comparativ. Susţinătorii comerţului liber pot, totuşi, arătă că rezultatele 
câştigătorilor sunt mai mari decât ale perdanţilor. În teoria economică neoclasică, aceştia au 
stabilit că un comerţ liber la nivel mondial ar maximiza beneficiile economice şi ar reduce 
costurile în ţările individuale şi la nivel global, în acelaşi timp. 
Cu toate acestea, în realitate, un complex liber schimb nu a fost niciodată realizat chiar şi la 
nivelul unei ţări individuale, motivul fiind deciziile de politică internă, a preferinţelor politice 
şi strategice. 
 În ultima perioadă, numărul de acorduri bilaterale sau regionale de liber schimb (FTA) 
a crescut în mod semnificativ. În Asia de Est,  Acordul de Comerţ Liber ASEAN este primul 
acord de liber schimb regional care a intrat în deplină funcţionare în ianuarie 2003.  
În nord-estul Asiei, un acord de liber schimb a fost încheiat. Japonia, un partizan pe termen 
lung al liberalizării comerciale multilaterale, a semnat un Acord bilateral – Japonia – 
Singapore (JSEPA) în anul 2002 (Free Trade Agreement (FTA) and Market Liberalization: 
Creating a Seamiless Market In East Asia, http://www.jetro.go.jp/jetro/profile/speech/ 
symposium/shiryo11-2.pdf). Singapore a semnat acorduri bilaterale ALS cu Noua Zeelandă, 
Austria, Japonia, Zona Europeană a Liberului Schimb (AELS), SUA şi în negociere cu alte 
ţări. Printre ţările ASEAN, Singapore, Thailanda, Filipine şi Malaiezia au devenit interesate 
pentru a continua acorduri de liber schimb cu ţările extraregionale ca o opţiune de politică 
importantă şi tangibilă, deşi aceste ţări au acordat prioritate AFTA creând un cadru important 
în calea liberalizării comerţului. În plus, ASEAN – China şi ASEAN – Japonia au iniţiat un 
acord-cadru privind Cooperarea Economică Globală. Acordul ASEAN – China depăşeşte în 
mod explicit şi are drept scop stabilirea unui liber schimb ASEAN – China pe o perioadă de 
10 ani. China este prima ţară care a încheiat un acord-cadru cu ASEAN ca un grup. Acest 
lucru ar putea oferi un stimulent puternic pentru ASEAN ca să acţioneze ca un grup în curs de 
dezvoltare având acorduri similare cu Japonia şi Coreea, India şi alte ţări. Dacă ASEAN poate 
deveni un membru puternic şi viabil şi să introducă unele consecvenţe în diverse acorduri 
bilaterale, se poate transforma acordul-cadru cu ASEAN – China într-un acord cuprinzător la 
nivel de regiune. Fără o astfel de consideraţie la nivel regional în normele comerciale 
bilaterale, există un risc mare de a avea un „sindrom al bolului de spaghete” al acordurilor de 
liber schimb în Asia de Est şi de reţea de afaceri care va creşte costurile de tranzacţie, care se 
suprapun, şi un impediment pentru o piaţă fără sudură din Asia de Est. 
 Din ce în ce mai mult, Zona de liber schimb din Asia de Est (EAFTA) a devenit o 
agendă importantă pentru Asia de Est. Din cauza riscului de suprapunere a acordurilor 
bilaterale de liber schimb, este susţinut că Asia de Est trebuie să îşi consolideze toate 
acordurile subregionale existente, în scopul de a merge mai departe spre formarea EAFTA. 
Astfel de acord de liber schimb la nivel de regiune, teoretic, este optim, dar foarte dificil de 
implementat din cauza unor niveluri diferite de dezvoltare economică şi a sistemelor 
economice existente între ţările din Asia de Est. 

Este general acceptat faptul că acordurile de liber schimb bilaterale par să ofere o 
abordare mai practică pentru a realiza o zonă pentru întreaga regiune de liber schimb, dar 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a V-a. Stabilitate macroeconomică 727 

există riscul de suprapunere, neconcordanţă cu principiile şi normele OMC. Este, de 
asemenea, foarte important de menţionat faptul că de un comerţ liber pot beneficia şi ţările 
mai puţin dezvoltate din regiune, la fel de mult precum cele dezvoltate şi de cooperare. Prin 
urmare, liberalizarea pieţei şi comerţul liber trebuie să fie strâns legată de facilitarea 
schimburilor comerciale şi de cooperarea tehnică. Infrastructura, construcţia internaţională şi 
dezvoltarea resurselor umane sunt măsuri importante care trebuie întreprinse de ţările din 
regiune în iniţierea comerţului şi liberalizarea pieţei şi cooperarea regională. Viziunea pentru 
integrarea economică ASEAN, astfel cum este prevăzut în ASEAN Vision 2002, are în vedere 
stabilitatea, prosperitatea şi regiunea extrem de competitivă ASEAN, regiune economică în 
care există un flux liber de bunuri, servicii, investiţii şi un flux mai liber de capital pentru a 
crea o piaţă fără sudura celor 500 de milioane de consumatori. 

Legătura strategică de acorduri de liber schimb şi liberalizarea pieţei pentru ASEAN 
Vision 2002 şi Acordurile de Liber Schimb ale Asiei de Est trebuie să fie elaborate pentru a 
oferi un bilanţ clar al beneficiilor şi al costurilor pentru ţările din regiune cu scopul de a 
consolida cooperarea economică pe piaţa din Asia de Est. 
Acordul de Comerţ Liber şi liberalizarea pieţei ar putea contribui la creşterea economică 
regională şi liberalizarea pieţei în cazul în care converg obiectivele cu principiul avantajului 
comparativ şi de condiţiile de piaţă. Aceste condiţii pot fi consolidate şi instituţionalizate prin 
reforme interne politice, economice şi buna guvernare. 

În plus, o reducere a ratelor medii tarifare pe o gamă largă de produse comercializate 
mai ales în regiune este de asemenea foarte importantă pentru liberalizare comerţului cu 
servicii. Ţările Asiei de Est sunt deosebit de rezistente la liberalizarea din sectorul serviciilor, 
iar acest sector a devenit o forţă dinamică de conducere integrată în spatele integrării 
economice regionale. Serviciile de transport logistic, de finanţare, bancar, telecomunicaţii, 
turism, IT şi alte servicii profesionale sunt vitale pentru reţeaua intraregională în activitatea de 
producţie. 

Cu scopul de a crea o piaţă fără sudură regională, există alte domenii auxiliare 
importante pentru facilitarea comerţului. Acestea sunt în domeniile armonizării vamale, 
standardizarea produselor, regulilor de origine (ROO), mecanismele de soluţionare a litigiilor şi 
politica în domeniul concurenţei. Aceste politici sunt necesare pentru a facilita punerea în 
aplicare eficientă şi efectivă a acordurilor de liber schimb bilaterale şi regionale, care sunt în 
curs de dezvoltare în regiune. Schimbările rapide în mediul internaţional şi regional au necesitat 
politici drastice şi schimbări externe şi interne, structuri stabilite industrial şi tiparele de 
producţie în lume şi în Asia de Est au fost în cele din urmă modificate considerabil. Economiile 
mature şi relativ mai dezvoltate din regiune să se actualizeze în permanenţă şi să se 
restructureze. În caz contrar, aceste economii s-ar putea confrunta cu fenomenul de 
„dezindustrializare” (efect de scobire) şi crearea de rezistenţă importantă pe piaţa internă faţă de 
comerţul regional şi liberalizarea investiţiilor. Alternativ vizualizate, propunerile zonei de liber 
schimb cuprind şi iniţiative de parteneriat economic ce pot fi interpretate ca politică, inducând 
măsuri pentru a maximiza beneficiile potenţiale şi pentru a reduce implicaţiile negative 
potenţiale pe termen scurt generate de accelerarea globalizării şi scutirea ciclului de producţie. 

În acest stadiu de integrare economică regională şi liberalizarea pieţei, Japonia poate 
juca un rol proporţional esenţial în furnizarea facilităţilor în faţa comerţului şi a investiţiilor, 
consolidarea capacităţilor, dezvoltarea instituţională, „bunuri publice” prin asistenţă tehnică şi 
financiară de a actualiza şi restructura economiile ASEAN. Prin aceste măsuri, o dinamică a 
fluxurilor intraregionale a comerţului şi a investiţiilor între Nord – Est şi din Asia de Sud – Est 
pot fi promovate şi creând astfel un mediu regional pentru o piaţă fără sudură din Asia de Est. 
 
 1.1.1. Relaţiile economice transatlantice 
 Economiile mondiale se dezvoltă împreună. Când Japonia şi Tigrii Asiatici Taiwan, 
Hong Kong, Singapore şi Coreea de Sud au intrat în schimbul mondial de bunuri, cu câţiva ani 
în urma, întreaga lume a aşteptat consecinţele cu mari speranţe. De atunci noi economii 
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precum China şi India merg înainte în economia mondială. Integrarea acestor două ţări pe 
piaţa mondială (The Golden Opportunity – Is the enlarged Europe ready for the Transatlantic 
Free Trade Area?, http://www.cap.lmu.de/download/2007/2007_eu-china_isic.pdf) pare a fi o 
provocare enormă pentru Statele Unite ale Americii şi Europa.  
 Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii nu au un istoric foarte vechi în ceea 
ce priveşte relaţiile economice, dar au un statut preferenţial, acesta a fost posibil după căderea 
Zidului Berlinului, dar cu procesiune triumfală a globalizării, a zonei economice transatlantice 
din lume. 
 În zilele noastre UE şi SUA au cea mai puternică relaţie economică care a existat 
vreodată. Ele combină 40% din produsul intern brut la nivel mondial, la toate. Zilnic, 
schimburile de bunuri şi servicii sunt de aproximativ 1,7 miliarde de euro. Piaţa comerţului 
transatlantic se bucură de un real succes: în anul 1990, de exemplu, aceasta înregistra 273 
miliarde de dolari, urmând ca în anul următor să se dubleze la 557 miliarde de dolari. În anul 
2001, piaţa comerţului transatlantic a fost constantă înregistrând suma de 400 miliarde de euro 
pe an, în ciuda extinderii de est. În 2005, exporturile din UE către SUA s-au ridicat la 250 
miliarde de euro (23,7% din totalul exporturilor UE). Similar, investiţiile străine directe (IDS) 
de la companiile americane şi viceversa acţionau ca un bun indicator pentru a arătă succesul 
relaţiilor transatlantice. În 2004, valoarea totală a stocurilor de investiţii directe a fost de 1.500 
miliarde de euro şi tot aşa lucrurile au evoluat în sens pozitiv. 
 
 1.1.2. Un protecţionism voliţional  
  Uniunea Europeană şi Statele Unite nu sunt cu adevărat interesate în a face acest 
lucru. Ideea unei zone libere de comerţ transatlantică nu este una nouă. În anul 1994, 
secretarul Canadian al Comerţului, Roy MacLauren a făcut prima propunere cu privire la o 
zonă liberă de comerţ transatlantică, iar ministrul de externe german Klaus Kinkel a adoptat 
această idee şi reportat-o înainte la momentul respectiv, astfel începe Summit-ul UE – SUA. 
Consecinţa a fost un acord privind eliminarea barierelor comerciale extinse şi intensificarea 
comerţului în bunuri şi servicii şi fonduri, dar nici Europa şi nici Statele Unite nu au crezut 
cu adevărat într-o zonă bilaterală liberă de comerţ. Mai târziu, în 1998, Europa, comisarul 
Comerţului, Leon Brittan, analizează planurile Tafta, dar el nu a avut în vedere faptul că era 
nevoie de un plan pentru a înlătura neîncrederea care apare nu numai între Uniunea 
Europeană şi Statele Unite, ci şi între statele membre ale UE, în special în Franţa, care a 
considerat că i se pun în pericol interesele esenţiale din cauza influenţei Statelor Unite cu 
privire la cultura franceză, mass-media şi nu în ultimul rând agricultura. 

O altă încercare de a pune în aplicare zona liberă de comerţ transatlantică a fost 
reprezentată Noua Agendă Transatlantică (ANT) şi Declaraţia comună UE- SUA, Planul de 
acţiune.  
 Noua Agendă Transatlantică a fost creată în timpul Summit-ului din 1995 în cadrul 
Conferinţei de la Madrid şi s-a încercat o aprofundare a cooperării, printre altele, în dreptul 
concurenţei şi autentificarea reciprocă a standardelor şi certificării.  
Zece ani mai târziu, în 2004, Comisia Europeană a comandat un studiu independent cu privire 
la modul în care a decurs Noua Agendă Transatlantică. Evaluarea rezultatelor a dus la o 
deziluzie: şansele ca Noua Agendă Transatlantică să stabilească relaţii transatlantice au eşuat. 
Principalele deficienţe anterioare ale acestui proces au fost lipsa de angajament politic şi 
asistenţă.  
 Partenerii transatlantici încearcă să pună în discuţie problemele care au apărut în anii 
anteriori, dar punctul de vedere al problemelor s-a schimbat şi aici nu este vorba numai de 
economie. Pe parcursul procesului de schimbare a relaţiilor internaţionale într-o lume 
globalizată, relaţiile economice au devenit parte a planului strategic al Statelor Unite, dar şi al 
Uniunii Europene. Acest lucru reprezintă atât o mare şansă, cât şi un mare pericol pentru zona 
liberă de comerţ transatlantic. Dacă ar fi să facem o retrospectivă a conflictelor mai mari, şi 
anume: Airbus-Boeing – conflict cu privire la subvenţionarea de avioane civile, sistemul 
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European de navigaţie prin satelit Galileo şi sistemul de anihilare a armelor Europene 
embargo asupra Chinei, am putea observa că există un element comun, şi anume acela că 
problema de bază ce se află în aceste subiecte este de neînvins. Statele Unite nu vor reduce 
presiunea asupra Uniunii Europene pentru a opri subvenţionarea Airbus deoarece Uniunea 
Europeană a stocat temerile din Statele Unite, acestea putând să piardă ceea ce ele consideră 
mai important pentru ţara lor, şi anume predominanţa lor militară. Conectarea aviaţiei militare 
şi civile este de o importanţă majoră strategică pentru ambele companii şi guvernamentalii lor. 
Cu sistemul de navigare prin satelit, Galileo va atinge acelaşi loc de licitaţie. Galileo este 
destinat în primul rând ca un sistem de navigare foarte precis şi bineînţeles cu tehnologie 
avansată, care poate fi folosit în scopuri militare. Calităţile sale cu dublă utilizare şi faptul că 
în plus Parlamentul Uniunii Europene a încheiat un acord cu China privind cooperarea şi 
holdingul financiar al Galileo au avut ca rezultat la o confuzie în relaţiile economice 
transatlantice. Ultimul subiect controversat, desfiinţarea embargoului asupra armelor în China, 
arată o nouă dimensiune a litigiului între Uniunea Europeană şi Statele Unite.  
 

1.2. A comercializa sau a nu comercializa  
Confruntarea cu refuzul partenerilor transatlantici de a-şi rezolva problemele prin 

crearea unei zone de liber schimb duce la incapacitatea politică de a ilumina relaţiile 
economice transatlantice prin aprofundarea instituţională în domeniul relaţiilor economice. 
Ambele regiuni, Statele Unite şi Uniunea Europeană, erau mult prea implicate în problemele 
interne, cum ar fi: în Europa criza constituţională, iar în SUA – războiul din Irak, pentru a fi 
cu adevărat conştiente de avantajele pe care sunt pe cale de a le pierde atunci când sunt 
neglijate relaţiile economice bilaterale. 

În ultimii ani, Statele Unite au încheiat 15 acorduri de comerţ liber alături de NAFTA, 
dintre care 13 în timpul preşedinţiei lui George W. Bush. Cele mai multe dintre ele au fost 
negociate cu statele din Asia şi statele din America Latină, pentru ca aceste acorduri să dea un 
randament cât mai mare în ceea ce priveşte profitul pentru Statele Unite. Un lucru similar s-a 
întâmplat şi în Europa cu noile state membre din Europa Centrală şi de Est în timpul extinderii 
de Est. Un lucru important a fost Planul lui George W. Bush, şi anume acela de a pune în 
aplicare a unei zone din Pacific la nivel de liber schimb care să cuprindă jumătate din 
comerţul mondial. La Cooperarea Economică a Forumului Asia-Pacific din luna noiembrie, 
liderii şi directorii de afaceri au discutat o alternativă în cazul în care Runda Duha de 
negocieri comerciale nu primeşte rezultatul asteptat. 

Este destul de dificil să comparăm acordurile comerciale. Între timp a devenit destul de 
clar că suma acordurilor comerciale este destul de diferită. Ceea ce a plănuit George W. Bush 
şi a planifică să creeze, comerţ liber în Spaţiul Asia-Pacific, reprezintă o zonă liberă de 
schimb care ar acoperi 40% din populaţia lumii şi 56% din produsul său intern brut. 
Miniacordurile comerciale nu sunt suficiente, afirmă top managementul companiei de 
consultanţă AT Kearney în “Indicele Încrederii ISD”, date furnizate în octombrie 2004. „O 
mare parte din consumul redus de fructe, agăţat de la liberalizarea comerţului trecut, a fost 
recoltată. Ceea ce rămâne pentru continuarea liberalizării sunt printre cele mai dificile şi 
litigioase probleme, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală şi agricultură”. 
Un lucru de care ambele puteri ar trebui să ţină cont, UE şi SUA, este că în Asia ofertele de 
comerţ capătă  elan. 

Cele zece ţări ASEAN au acorduri bilaterale cu fiecare şi toate au acorduri bilaterale 
cu China. Dar în ceea ce priveşte doar Asia de Est, au existat aproximativ 70 de acorduri de 
comerţ liber până la sfârşitul anului 2006. 
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Rezumat. Lucrarea de faţă reprezintă un răspuns la o provocare, şi anume 
cuantificarea eficienţei şi competiţiei în sistemul bancar românesc, în condiţiile absenţei unor 
studii de referinţă asupra acestui subiect. Corelate cu profitabilitatea bancară, cele două 
concepte oferă o imagine completă asupra băncii şi asigură răspunsuri la întrebările: de ce, 
cum şi unde se află o bancă în cadrul sistemului bancar. Considerăm că prin contribuţia 
noastră readucem în centrul abordărilor teoretice cele două coordonate ale activităţii 
bancare, iar din perspectiva specialiştilor, acestora  le oferim informaţii mai subtile despre 
inputurile şi outputurile din activitatea bancară şi despre  puterea de piaţă a băncii, gradul de 
competiţie şi eficienţă în termeni de cost sau profit. Astfel, ne-am propus să examinăm empiric 
gradul de competiţie şi nivelul cost-eficienţei înregistrate de băncile româneşti de importanţă 
sistemică, întrucât considerăm că un nivel ridicat al eficienţei în activitatea bancară, pe 
fondul unui climat competiţional, influenţează semnificativ performanţele şi soliditatea 
financiară a întregului sistem bancar.  
 

Cuvinte-cheie: competiţie, X eficienţă, performanţă, frontiera eficientă, testul Panzar-
Rosse. 
 

Coduri JEL: C61, D43, G 21. 
Coduri REL: 11C, 7E, 10J. 

 
 

1. Introducere   
În eforturile de maximizare a profitabilităţii şi a valorii acţionarilor, multe bănci 

recunosc necesitatea unei mai mari eficienţe în activitatea lor. Acest aspect înseamnă 
reducerea cheltuielilor operaţionale şi creşterea productivităţii salariaţilor, prin utilizarea 
echipamentelor şi îmbunătăţirea calităţii activităţii. Este important de reţinut că nu toate 
băncile urmăresc obiective precum maximum de profitabilitate, creşterea valorii acţiunilor sau 
a eficienţei. Unele urmăresc creşterea cotei de piaţă, nu neapărat pentru controlul preţurilor la 
produsele şi serviciile bancare, ci pentru influenţarea pieţei şi a comportamentului clienţilor, 
precum şi pentru o mai bună gestionare a expunerii la risc. 

În activitatea bancară, un aspect important îl reprezintă corelaţia dintre mărimea băncii 
şi măsura în care aceasta operează cu cel mai redus cost posibil, respectiv, în condiţiile unei 
dimensiuni date, banca funcţionează cu cel mai scăzut cost operaţional. 

Studiile asupra acestui subiect evidenţiază că majoritatea băncilor nu operează la cel 
mai redus nivel al costului, gradul de eficienţă fiind cu 20-25% sub nivelul eficienţei maxime. 
Pe cazul sistemului bancar american, cele mai eficiente bănci în funcţie de mărimea activelor 
se prezintă precum în figura de mai jos: 
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Sursa: Peter S. Rose (2005) Commercial bank management, ed. McGraw-Hill Irwin, cap. 3: The most efficient 
sizes of banks, p. 97. 

Figura 1 
 

Din reprezentarea grafică rezultă că marile bănci operează cu un nivel al costului 
unitar mai redus decât cel al băncilor mici, fapt posibil ca urmare a competiţiei intense care se 
manifestă între băncile de mare dimensiune.  

Într-un studiu efectuat de Allen, Rai (1996) pentru un eşantion de 15 ţări, în perioada 
1988-1992, s-a observat că sistemele bancare ce interziceau integrarea activităţii bancare 
tradiţionale cu cea de tip investment banking au înregistrat cele mai ridicate valori ale 
ineficienţei, de aproximativ 27,5% din costurile totale. Berger şi Humphrey (1997) au analizat 
122 studii empirice ce investigau problematica eficienţei băncilor şi au concluzionat că 
majoritatea studiilor plasează cost-eficienţa activităţii bancare în intervalul 70-90%.       

Williams şi Gardener (2003) au realizat un studiu pentru 990 bănci din şase ţări 
europene, pentru perioada 1990-1998, şi au obţinut o valoare medie a cost-eficienţei de 85%. 
Altunbas, Gardener, Molyneux, Moore (2001) au considerat un eşantion de 15 ţări europene, 
între anii 1989-1997, pentru care au înregistrat o valoare medie a cost-eficienţei de 75-80%. 

Prin acest studiu ne-am propus să investigăm în ce măsură un grad sporit de eficienţă 
se reflectă în îmbunătăţirea competitivităţii sistemului bancar românesc. În analiză am inclus 
cele şase instituţii de credit de importanţă sistemică, orizontul de timp fiind cuprins între anii 
2003-2009. Gradul de competiţie l-am determinat potrivit abordării Panzar-Rosse, în timp ce 
pentru cuantificarea eficienţei fiecărei instituţii de credit am aplicat o tehnică nonparametrică, 
şi anume Data Envelopment Analysis. 

 
2. Cost-eficienţa băncilor româneşti de importanţă sistemică 
 
Gradul de eficienţă este un concept dificil de măsurat cu acurateţe, în mod direct. 

Literatura de specialitate propune, însă, o serie de metode parametrice şi nonparametrice 
pentru atingerea acestui deziderat. În acest studiu am optat pentru metoda nonparametrică 
Data Envelopment Analysis (DEA) deoarece, spre deosebire de abordările statistice, 
parametrice, caracterizate printr-o tendinţă centrală, ce evaluează fiecare instituţie de credit 
comparativ cu o valoare medie, DEA este o metodă de punct extrem ce compară fiecare bancă 
numai cu cele din eşantionul considerat. Scorul de eficienţă al unei bănci ce utilizează m 
variabile input pentru a genera n outputuri este cuantificat ca raport între suma ponderată a 
outputurilor şi suma ponderată a inputurilor, după formula: 
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unde: 

n – numărul variabilelor de ieşire; 
m – numărul variabilelor de intrare; 
xn – ponderea atribuită fiecărei variabile de ieşire; 
ym – ponderea atribuită fiecărei variabile de intrare. 

 

Setul de ponderi specific fiecărei bănci este soluţia optimă a unei probleme de 
optimizare liniară. Modelul testat a fost construit cu scopul a reflecta eficienţa costurilor (engl. 
cost efficiency), cu alte cuvinte pentru a oferi o dimensiune cantitativă a capacităţii băncilor de 
a-şi administra (minimiza) costurile, prin utilizarea optimă a resurselor de care dispun. 
Alegerea noastră este argumentată prin faptul că ineficienţa în gestionarea costurilor poate 
semnala o deteriorare a profitabilităţii sau încercarea băncilor de a transfera o parte din costuri 
către clientelă, prin majorarea ratelor de dobândă la credite şi a comisioanelor practicate. Este, 
deci, un model input oriented, scorurile de eficienţă obţinute indicând măsura în care poate fi 
redusă valoarea costurilor asociate variabilelor de intrare (input), fără a modifica nivelul 
variabilelor rezultat (output). O valoare a scorurilor de cost-eficienţă egală cu unu indică 
faptul că instituţia de credit este plasată pe frontiera cost-eficienţei, întrucât respectă cele mai 
bune practici. Se consideră că frontiera eficienţei cuprinde toate combinaţiile input-output care 
au proprietatea că niciun input sau output nu poate fi îmbunătăţit fără a înrăutăţi alt 
input/output.  

Definiţia output-urilor şi input-urilor nu este simplă la nivelul unei bănci, datorită 
naturii intangibile a produselor şi serviciilor bancare, precum şi a încadrării lor relative 
într-una dintre cele două categorii menţionate. De exemplu, depozitele bancare pot fi 
considerate atât input-uri cât şi output-uri; de asemenea, este dificil de stabilit dacă cea mai 
bună dimensionare a serviciilor bancare se realizează prin numărul de tranzacţii efectuate sau 
prin valoarea acestora.  

În literatura de specialitate s-au conturat două abordări: banca trebuie tratată ca o 
organizaţie care utilizează capital fix şi financiar, precum şi muncă pentru a produce diferite 
categorii de depozite şi credite a căror măsurare se realizează prin numărul de conturi şi 
numărul de tranzacţii. Pentru producerea acestor outputuri, banca suportă anumite costuri 
operaţionale. Outputurile sunt tratate deci, ca şi fluxuri, respectiv valoarea unui output produs 
pe unitate de timp, în condiţiile absenţei inflaţiei. 

O altă abordare care se regăseşte în literatura de specialitate este cea potrivit căreia 
banca nu este producătoare directă de servicii şi produse bancare, ci doar intermediar. În acest 
caz, outputurile sunt măsurate prin valoarea împrumuturilor şi a investiţiilor în titluri, iar 
depozitele, capitalul şi munca sunt privite ca inputuri, fie în valoare absolută, fie din punct de 
vedere al costurilor implicate, care includ costuri salariale, costuri cu dobânzile aferente 
capitalului financiar şi costuri aferente capitalului fizic. 

În studiul de faţă am optat pentru selectarea variabilelor de input şi output potrivit 
abordării bazate pe funcţia de intermediere financiară. Ca variabile de intrare am inclus 
costurile cu forţa de muncă şi activele fixe, reflectate prin cheltuielile operaţionale, şi costurile 
asociate fondurilor împrumutate, reprezentate de cheltuielile cu dobânzile. Variabilele rezultat 
constau în volumul creditelor acordate clientelei nebancare şi investiţiile în active financiare.  

Întrucât am urmărit nu doar identificarea acelor instituţii de credit eficiente, ci şi 
evidenţierea modului în care se modifică gradul de eficienţă al unei instituţii de credit de-a 
lungul perioadei de timp analizate, am optat pentru un window analysis. Această tehnică ne 
permite să determinăm, simultan, scorurile de eficienţă aferente fiecărei bănci, pentru fiecare 
an considerat deoarece tratează valorile înregistrate anual de aceeaşi instituţie de credit ca 
aparţinând unei entităţi diferite. În cazul studiului nostru, informaţiile financiare 
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corespunzătoare celor şase bănci monitorizate pe parcursul a şapte ani, au fost considerate în 
analiză ca reflectând performanţa a 41 de bănci distincte (pentru Volksbank nu au fost 
disponibile datele aferente anului 2003). 
 

           Tabelul 1 
Scoruri de eficienţă 

 

 Banca 
Scor de 
eficienţă 

(%) 
  Banca 

Scor de 
eficienţă 

(%) 
1 BCR 2003 48,90  22 Raiffeisen 2004 46,94 
2 BCR 2004 83,41  23 Raiffeisen 2005 53,27 
3 BCR 2005 100,00  24 Raiffeisen 2006 65,47 
4 BCR 2006 94,17  25 Raiffeisen 2007 94,14 
5 BCR 2007 100,00  26 Raiffeisen 2008 79,01 
6 BCR 2008 100,00  27 Raiffeisen 2009 100,00 
7 BCR 2009 100,00  28 Alpha Bank 2003 100,00 
8 BRD 2003 46,63  29 Alpha Bank 2004 76,62 
9 BRD 2004 40,90  30 Alpha Bank 2005 100,00 
10 BRD 2005 67,71  31 Alpha Bank 2006 73,10 
11 BRD 2006 100,00  32 Alpha Bank 2007 80,01 
12 BRD 2007 100,00  33 Alpha Bank 2008 68,03 
13 BRD 2008 100,00  34 Alpha Bank 2009 100,00 
14 BRD 2009 88,11  35 Transilvania 2003 63,49 
15 Volksbank 2004 100,00  36 Transilvania 2004 43,64 
16 Volksbank 2005 88,28  37 Transilvania 2005 59,08 
17 Volksbank 2006 100,00  38 Transilvania 2006 63,13 
18 Volksbank 2007 100,00  39 Transilvania 2007 70,35 
19 Volksbank 2008 100,00  40 Transilvania 2008 51,26 
20 Volksbank 2009 86,23  41 Transilvania 2009 43,84 
21 Raiffeisen 2003 59,72     

 
Observăm că, în cea mai mare parte a perioadei considerate, cele şase bănci de 

importanţă sistemică pentru sistemul bancar românesc au manifestat o stare de ineficienţă prin 
prisma gestionării costurilor, deoarece ar fi putut obţine aceeaşi valoare a variabilelor de 
output, dar cu costuri mai mici. Spre exemplu, scorul de 48,90% obţinut de BCR în anul 2003 
semnifică faptul că şi-ar fi putut reduce volumul costurilor cu 51,1%, fără a-şi altera 
componenta de creditare şi cea de investiţii în active financiare. La nivelul aceluiaşi an, BRD 
a dovedit cea mai mare ineficienţă în gestionarea costurilor, acestea devansând nivelul necesar 
cu 53,37%. La polul opus s-a situat Alpha Bank, ce a înregistrat un scor de 100%, plasându-se 
pe frontiera eficientă, a celor mai bune practici. 

Valorile medii ale cost-eficienţei, pentru perioada de timp considerată, plasează pe 
primul loc Volksbank cu o medie de 95,75%, urmată de BCR, cu un scor mediu de eficienţă 
de 89,5%,  Alpha Bank, cu 85,39%, BRD, cu 77,62%, Raiffeisen, cu 71.22%, şi Banca 
Transilvania, cu 56,4%. Rezultatele obţinute relevă faptul că, în medie, Volksbank ar trebui să 
opereze cea mai redusă diminuare a costurilor operaţionale şi cu dobânzile, de doar 4,25%. 
BCR ar trebui să îşi ajusteze cheltuielile cu aproximativ 10,5%, Alpha Bank cu 14,61%, BRD 
cu 22,4%, Raiffeisen cu 28,78% iar Banca Transilvania 43,6%. 

Ca rezultat adiţional, metoda DEA oferă şi o estimare a valorii cu care ar trebui 
diminuată fiecare variabilă de input, astfel încât, în condiţiile menţinerii constante a valorii 
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output-urilor, instituţia de credit să devină eficientă. Toate băncile identificate ca fiind 
ineficiente au înregistrat deficienţe la nivelul gestionării cheltuielilor operaţionale, care s-au 
dovedit a fi supradimensionate, cu excepţia BRD, în 2009, pentru care s-a recomandat 
reducerea cheltuielilor cu dobânzile. În Figura 2 am ilustrat dinamica gradului de eficienţă, în 
paralel, pentru cele şase bănci considerate. 
 

 
 

Figura 2. Evoluţia scorurilor de eficienţă 
 

Dintre instituţiile de credit considerate, BCR deţine cea mai adecvată strategie de 
management al cheltuielilor operaţionale şi cu dobânzile, plasându-se, începând cu anul 2005, 
pe frontiera celor mai bune practici. Volksbank este o altă bancă ce a înregistrat performanţe 
notabile, scorurile obţinute poziţionând-o pe frontiera eficienţei sau în imediata vecinătate 
(este suficientă reducerea cu 14% a cheltuielilor globale pentru a deveni cost-eficientă). Cea 
mai semnificativă reducere a costurilor ar fi trebuit realizată între anii 2003-2005 la nivelul 
BRD, Băncii Transilvania şi Raiffeisen. Explicaţia rezidă din puternica focalizare, începând 
cu anul 2003, către segmentul retail, fapt ce s-a materializat în extinderea rapidă a reţelei 
teritoriale de unităţi bancare, cu efecte directe asupra cheltuielilor cu personalul şi cheltuielilor 
fixe. Putem considera, deci, că, raportat la volumul existent al activităţii de creditare şi de 
investiţii în active financiare, cheltuielile nu au fost corect dimensionate. Se observă că, în 
intervalul de timp analizat, Banca Transilvania nu s-a plasat niciodată pe frontiera eficienţei 
costurilor, Alpha Bank are o evoluţie sinuoasă, oscilantă a scorurilor de eficienţă, iar 
Raiffeisen înregistrează o apropiere lentă, dar progresivă către frontiera eficienţei, pe care se 
poziţionează doar în 2009.  

O serie de studii din literatura economică (Berger, DeYoung, 1997, Williams, 2004, 
Fiordelisi, Marques-Ibanez, Molyneux, 2010) pun pe seama practicilor de bad management 
declinul cost-eficienţei, argumentând că instituţiile de credit ce îşi desfăşoară activitatea în 
condiţiile unui nivel scăzut al eficienţei sunt tentate să îşi îmbunătăţească performanţele 
financiare prin practicarea unor standarde permisive de creditare, monitorizare inadecvată a 
creditelor în derulare şi a expunerii faţă de diferitele categorii de debitori şi sectoare 
economice. 

 
3. Competiţia în activitatea bancară 
 
Competiţia bancară reprezintă un subiect amplu abordat, în special în ceea ce priveşte 

atragerea resurselor sub formă de depozite şi mai puţin din punct de vedere al portofoliului de 
credite. Studiile empirice arată că pieţele cu un număr redus de bănci tind a avea rate de 
dobândă redusă la depozite şi ridicate la credite, ceea ce implică o competiţie redusă şi efecte 
negative asupra clienţilor. Deci, competiţia este importantă în activitatea bancară, întrucât 
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principalii beneficiari ai competiţiei,,corecte” sunt clienţii, care vor avea acces la produse şi 
servicii cu costuri reduse şi de mai bună calitate. Un nivel corect al competiţiei se manifestă 
printr-un nivel rezonabil al ratei de rentabilitate a investitorilor în capitalul băncii şi prin 
întâlnirea nevoilor deponenţilor şi ale debitorilor la cel mai mic nivel al costurilor. 

Pentru a răspunde la întrebarea cât de competitiv este un sistem bancar şi care sunt 
factorii care influenţează structura competitivă a pieţei este necesară cunoaşterea principalelor 
abordări empirice. Indicatorii standard utilizaţi în studiile empirice sunt: 

1) modelul Structure-Conduct-Performance (SCP), care se bazează pe gradul de 
concentrare al pieţei, respectiv pe indicele Herfindahl-Hirshman (IHH) al depozitelor şi 
împrumuturilor. Acesta arată în ce măsură modificările din structura pieţei şi a concentrării 
bancare influenţează comportamentul şi profitul băncii. Cu cât o piaţă este mai concentrată, cu 
atât este mai mare cota de piaţă a unei bănci şi aceasta devine mai ineficientă. De exemplu, 
media IHH pe cazul sistemului bancar european este 1.800, iar pe cazul României 870, ceea 
ce reflectă caracteristicile unei pieţe monopolistice. Ţările nordice, caracterizate printr-un grad 
sporit de concentrare, prezentau un nivel al IHH în anul 1998 de 6.000, valoarea maximă 
teoretică a IHH fiind de 10.000. O asemenea abordare pune în corelaţie cele 3 componente: 
structura, comportamentul şi performanţa. Structura pieţei este dată de interacţiunea dintre 
cerere şi ofertă; comportamentul este o funcţie variabilă de vânzători, cumpărători, bariere la 
intrare şi structura costului, iar performanţa este exprimată prin profitabilitate. 

2) indicele Lerner (Lerner Index) care este o măsură a creşterii preţului pentru fiecare 
unitate de produs vândută. Aplicat în activitatea bancară, acest indice arată cum se modifică 
rata de dobândă aferentă resurselor (depozite, împrumuturi), în raport cu modificarea 
volumului creditelor şi a altor produse ale activităţii bancare. Acesta se calculează ca raport 
între diferenţa dintre preţul şi costul marginal al produsului şi preţul acestuia. Indicele ia 
valori de la 0 la 1; un nivel maxim al indicelui indică o putere de piaţă ridicată, deci o 
competiţie redusă, iar valoarea zero arată o competiţie perfectă. Valoarea apropiată de 1 arată 
că banca respectivă a avut putere de piaţă astfel încât a atras resursele la un cost foarte redus 
sau, dimpotrivă, a oferit produsele bancare în condiţiile unei rate ridicate de dobândă. Studiile 
realizate pe cazul sistemului bancar din Rusia indicau un nivel al indicelui de 0,24 pentru 
băncile de stat şi de 0,21 pentru băncile cu capital privat. La nivelul sistemului bancar 
european valoarea acestui indice era de 0,16. 

3) indicele H statistic, propus de Panzar-Rosse, este un alt indicator de măsurare a 
competiţiei, care indică în ce măsură modificările din preţul inputurilor antrenează modificări 
în preţul rezultatelor şi al veniturilor totale. Indicele H statistic poate lua valori de la -∞ la 1, 
iar interpretarea este următoarea: 

• Pentru H ≤ 0, rezultă că se manifestă competiţie de monopol, respectiv un singur 
producător (bancă) deţine aproape toată piaţa pentru anumite tipuri de produse (depozite, 
credite). O asemenea situaţie se datorează impunerii unor obstacole la intrarea altor jucători pe 
piaţă. 

• Pentru 0 < H < 1 se manifestă competiţie monopolistică, în care structura pieţei este 
dată de un număr redus de producători şi vânzători care oferă produse diferite şi care stabilesc 
preţul (rata de dobândă) fără a afecta piaţa, în ansamblul său. 

• Pentru H = 1 semnificaţia este cea de competiţie perfectă, pe piaţă există un număr 
mare de vânzători şi cumpărători de produse bancare, care nu pot avea un control asupra 
preţurilor din piaţă. De asemenea, în situaţia de competiţie perfectă, produsele sunt omogene 
şi substituibile (clienţii pot opta pentru produsele bancare oferite de o altă instituţie de credit). 

      Bikker şi Haaf (2002) au calculat indicele H statistic pentru sisteme bancare de pe toate 
continentele atât agregat, cât şi ţinând cont de dimensiunea băncilor. Rezultatele obţinute sunt 
sintetizate în tabelul următor: 
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Tabelul 2 
Valori ale indicelui H pe eşantioane de bănci 

 

 Toate băncile Bănci mici Bănci medii Bănci mari 
Austria 0.87 0.93 0.89 0.91 
Belgia 0.89 0.95 0.88 0.88 
Danemarca 0.36 0.34 0.75 1.16 
Elveţia 0.58 0.54 0.92 1.01 
Finlanda 0.78 0.67 0.76 0.70 
Franţa 0.70 0.59 0.79 0.89 
Germania 0.63 0.59 0.70 1.03 
Grecia 0.76 0.41 0.66 0.94 
Irlanda 0.65 0.99 0.63 0.93 
Italia 0.82 0.75 0.86 0.81 
Luxemburg 0.93 0.94 0.95 0.91 
Marea Britanie 0.64 0.41 0.85 1.20 
Norvegia 0.77 0.80 0.75 0.71 
Olanda 0.75 0.74 0.87 0.95 
Portugalia 0.83 0.84 0.84 0.91 
Spania 0.62 0.64 0.59 0.66 
Suedia 0.80 0.84 0.76 0.95 
Australia 0.57 -0.14 0.70 0.68 
Canada 0.62 0.74 0.63 0.60 
Coreea de Sud 0.68 -- 0.72 0.77 
Japonia 0.54 0.43 0.11 0.61 
Noua Zeelandă 0.86 -- 1.13 0.86 
SUA 0.56 0.62 0.57 0.72 
Medie 0.70 0.65 0.75 0.86 
Minim 0.36 -0.14 0.11 0.60 
Maxim 0.93 0.99 1.13 1.20 

Medie ţări europene 0.73 0.70 0.79 0.91 

Medie ţări non-europene 0.64 0.41 0.64 0.71 

      Sursa: Bikker şi Haaf (2002). 
 

Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus în ţările europene se manifestă o 
competiţie mai pronunţată decât în ţările noneuropene, iar concurenţa dintre băncile mari tinde 
să fie mai ridicată faţă de cea dintre băncile mici şi medii. Sistemele bancare care se apropie 
de modelul concurenţei perfecte sunt cele din Austria Belgia, Italia, Luxemburg, iar cea mai 
redusă competiţie se regăseşte în Danemarca, Elveţia, Japonia şi Statele Unite. 

Despre competiţia în sistemul bancar românesc, un punct de vedere obiectiv este cel 
formulat de către Consiliul Concurenţei. În conformitate cu evaluarea realizată de această 
instituţie la nivelul anului 2009, sistemul bancar românesc prezintă o serie de caracteristici. 
Astfel, importanţa sporită a serviciilor de retail banking, creşterea spectaculoasă a acestui 
segment au determinat reconsiderarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor bancare şi 
diversificarea ofertei destinate IMM-urilor şi persoanelor fizice. Creşterea ofertei a devansat 
cererea de servicii de retail, în mod diferenţiat pe tipuri de servicii bancare (carduri, conturi 
curente, credite bancare, depozite), în funcţie de veniturile populaţiei, zone geografice sau 
nivel de instruire. Raportul 2009 scoate în evidenţă faptul că, pentru efectuarea operaţiunilor 
bancare, s-au utilizat, preponderent, contul curent şi serviciile aferente acestuia; de asemenea, 
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pe piaţa de retail s-au practicat produse legate, respectiv operaţiuni condiţionate de cumpărare 
a altor produse şi servicii bancare.       

Un element de noutate în analiza sistemului bancar este gradul de mobilitate al 
clienţilor, care arată ponderea clienţilor ce îşi schimbă instituţia bancară în decursul unui an şi 
al cărui nivel este redus, comparativ cu media europeană, datorită modificării unilaterale a 
contractelor şi datorită informaţiilor insuficiente şi inconsistente, la care au acces clienţii. În 
prevederile Directivei 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori, se arată 
că este importantă posibilitatea clienţilor de a-şi schimba instituţia cu care colaborează la un 
moment dat, acesta fiind un factor esenţial al competiţiei pe piaţa de retail banking. 

Acelaşi raport arată că anumite forme de cooperare reprezintă forme grave de încălcare 
a reglementărilor în domeniul concurenţei (cartelurile bancare, acordurile bi şi multilaterale, 
cu condiţii preferenţiale sau schimbul de informaţii sensibile despre preţ, costuri, clienţi, 
strategii). Relativ la acest subiect, Consiliul Concurenţei consideră că Asociaţia Română a 
Băncilor a furnizat informaţii sensibile despre strategii, dobânzi, comisioane şi alte aspecte 
confidenţiale, ceea ce poate însemna o distorsionare a liberei concurenţe în cadrul sistemului 
bancar românesc.    
 

4. Analiza empirică a competiţiei din sistemul bancar românesc  
 

În vederea identificării empirice a tipului de competiţie prezent în sistemul bancar 
românesc, am determinat valoarea indicelui H statistic propus de Panzar-Rosse, care arată în 
ce măsură preţul produselor şi serviciilor bancare este influenţat de modificările din preţul 
inputurilor. Acest indice se defineşte ca suma elasticităţilor în funcţie de preţ a veniturilor din 
dobânzi în funcţie de factorii de producţie utilizaţi pentru generarea rezultatelor. 

Ecuaţia propusă pentru estimare se poate scrie ca: 
 

ln VDA= a + (b × ln CDP + c × ln SAL_MEDIU + d × ln CH_CAP) +  
+ f × ln FACT_EXOGENI + e,   

 
unde VDA reprezintă veniturile din dobânzi raportate la total active, CDP este raportul dintre 
cheltuielile cu dobânzile şi total pasive, SAL_MEDIU reprezintă raportul dintre cheltuielile cu 
salariile şi numărul de angajaţi, CH_CAP este raportul dintre cheltuielile de capital şi activele 
imobilizate, FACT_EXOGENI reprezintă o medie ponderată a unor factori care descriu riscul 
şi dimensiunea unei bănci, respectiv raportul dintre capital şi împrumuturile nete la active, 
precum şi logaritmul activelor totale, în timp ce e este dat de factorul de eroare. Valoarea 
indicelui H se va determina însumând elasticităţile factorilor, respectiv coeficienţii b, c şi d. În 
esenţă, estimarea va arăta în ce măsura randamentul mediu al plasamentelor este influenţat de 
costul atragerii resurselor, salariul mediu plătit angajaţilor, cheltuielile aferente capitalului 
fizic utilizat şi o serie de factori exogeni legaţi de riscul şi dimensiunea unei bănci.  

În analiza empirică, perioada considerată este 2003-2009, în timp ce datele utilizate 
sunt anuale şi se referă la primele şase bănci după active din sistemul bancar românesc. Având 
în vedere tipologia observaţiilor, estimarea se va baza pe metoda celor mai mici pătrate 
aplicată pe cazul datelor panel. 

Toate variabilele utilizate în analiză sunt staţionare iar ecuaţia estimată se prezintă sub 
forma următoare (între [ ] se regăseşte valoarea statisticii t): 
 
ln VDA= (0.80 × ln CDP –0.11 × ln SAL_MEDIU – 0.17 × ln CH_CAP) –0.4 × lnFACT_EXOGENI  
                [12.15]              [-1.67]                              [-3.16]                      [-1.69]  
 

Toţi coeficienţii sunt semnificativi din punct de vedere statistic la un prag de 
semnificaţie de 10%, iar valoarea lui R pătrat de 0,78 indică faptul că variabilele explicative 
descriu adecvat comportamentul variabilei independente. Astfel, o creştere cu 1% a costului 
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atragerii de resurse s-a transmis în proporţie de 0,8 % în preţul plasamentelor, o majorare cu 
1% a salariului mediu a determinat în perioada analizată o reducere a ratei medii active cu 
0,11%, sporirea cheltuielilor operaţionale cu 1% a antrenat diminuarea marjei active cu 
0,17%, în timp ce o majorarea a riscului şi dimensiunii băncii cu un procent generează 
diminuarea veniturilor din dobânzi cu 0,4%. Relaţia negativă dintre salarii şi preţul creditelor 
poate fi explicată de ritmul înalt de creştere al salariilor din perioada analizată, care a fost 
compensat doar parţial de creşterea productivităţii şi care nu a putut fi transmis în preţ ca 
urmare a creşterii competiţiei în sistemul bancar. De asemenea, coeficientul negativ al 
cheltuielilor operaţionale arată faptul că în pofida unor investiţii mai mari în active imobilizate 
ca urmare a expansiunii sistemului bancar, preţul produselor nu a putut fi crescut ca urmare a 
creşterii competiţiei. 

Modelul estimat reflectă consistent evoluţia randamentului mediu al plasamentelor, 
fapt demonstrat şi de graficul dintre valorile actuale şi estimate ale variabilei dependente: 
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Figura 3. Valori actuale, estimate şi reziduu 
 

Suma elasticităţilor factorilor este de 0,52, sugerând o competiţie de tip monopolistic 
potrivit abordării Panzar-Rosse. Caracteristic competiţiei monopolistice este numărul mare de 
bănci, de dimensiuni diferite, deci neomogene prin prisma volumului de activităţi desfăşurate 
şi al caracteristicilor produselor financiare oferite. În studiul nostru însă, am evaluat prin testul 
Panzar-Rosse climatul competitiv existent între băncile de importanţă sistemică. Prin urmare, 
considerăm că valoarea statisticii H ar trebui interpretată ca fiind un indiciu al competiţiei de 
tip oligopol. Astfel, în sistemul bancar românesc există puţini competitori de talie mare, al 
căror plan de business şi profil de risc denotă un comportament strategic, întrucât se 
fundamentează nu doar pe politicile proprii şi regulile interne de guvernanţă corporativă, ci şi 
pe observarea strategiilor băncilor mari cu care se află în competiţie directă. 

 
5. Concluzii 
 
Nivelul de competiţie şi eficienţă la nivelul unui sistem bancar are impact atât la 

nivelul consumatorului final de produse şi servicii bancare care va beneficia de preţuri mai 
bune şi calitate mai ridicată, dar şi la nivelul întregii economii prin direcţionarea mai eficientă 
a fondurilor de la cei care au temporar un surplus către cei care posedă oportunităţi de afaceri 
viabile.  

În acest studiu gradul de eficienţă a fost măsurat printr-o metodă nonparametrică, 
respectiv Data Envelopment Analysis (DEA), care a presupus calcularea unor scoruri de 
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eficienţă reflectând măsura în care băncile au obţinut cele mai bune outputuri posibile în 
condiţiile inputurilor utilizate. Rezultatele indică un nivel mediu al cost eficienţei situat între 
56,4% şi 95,75%, fapt care sugerează o eficienţă relativ moderată a sistemului bancar 
românesc. 

Gradul de competiţie a fost măsurat cu ajutorul indicelui H statistic, propus de Panzar-
Rosse a cărui valoare estimată de 0,52 indică o competiţie de tip oligopol, un număr mic de 
bănci deţinând o parte importantă din activele sistemului bancar. 
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Rezumat. În acest studiu am folosit modelul cuantilei autoregresive (QAR) pentru a 
investiga sustenabilitatea datoriei externe. Am prezentat o metodologie de separare a 
perioadelor de staţionaritate de cele de nestaţionaritate, care ne permite să identificăm 
diferite traiectorii ale datoriei externe care sunt compatibile cu sustenabilitatea politicii de 
îndatorare. De asemenea, am folosit aceste traiectorii pentru a construi un plafon de 
îndatorare, care reprezintă cea mai mare valoare a datoriei externe care să nu compromită 
politica de îndatorare pe termen lung. Am realizat o previzionare out-of-sample a acestui 
plafon şi am prezentat plafonul de îndatorare drept un sistem de avertizare care ar putea fi 
utilizat de către factorii de decizie interesaţi pentru a păstra datoria externă pe o traiectorie 
sustenabilă. Pentru a demonstra aplicabilitatea acestui instrument econometric am utilizat 
datele statistice pentru România. 
 

Cuvinte-cheie: datorie externă; cuantilă autoregresivă; sustenabilitate locală; 
sustenabilitate global; produs intern brut.  

 
Cod JEL: F34.  
Cod REL: 8B.  

 
 

1. Introducere 
 
Pe lângă stabilitatea zonei euro, sustenabilitatea datoriei este unul dintre cele mai 

interesante subiecte discutate în contextul macroeconomic actual. Acest subiect este sensibil 
pentru ţările din Europa de Sud-Estul Europei, cât şi pentru altele, întrucât în ultimii ani 
creşterea economică din aceste ţări s-a bazat în principal pe consum şi pe creşterea volumului 
de construcţii. Sustenabilitatea datoriei externe poate fi măsurată prin anumiţi indicatori. De 
exemplu, raportul dintre datoria externă totală şi PIB este un indicator important. Pentru ca 
datoria să fie sustenabilă raportul dintre datoria externă totală şi PIB-ului trebuie să fie stabil. 
Sustenabilitatea datoriei externe este un element cheie în analiza stabilităţii financiare a 
economiei unei ţări. Rolul sustenabilităţii datoriei externe creşte mai ales atunci când ne 
confruntăm cu o ţară a cărei economie este în tranziţie. 

Criza de lichiditate din ultimul deceniu i-a determinat pe experţi guvernamentali, 
experţi din cadrul băncilor centrale şi pe cei ai FMI să elaboreze noi metode de evaluare a 
riscurilor de lichiditate şi solvabilitate şi să analizeze sustenabilitatea datoriei externe. Studiile 
privind sustenabilitatea datoriei externe sunt apanajul organizaţiilor financiare internaţionale 
şi băncilor centrale. Punctul de plecare a fost ghidul FMI privind „evaluarea sustenabilităţii”, 
lucrare aprobată în mai 2002 de către Timothy Geithner – Director al FMI la acel moment, în 
prezent, secretarul al Trezoreriei statului în SUA. Experţii FMI au folosit analiza de 
senzitivitate pentru a evidenţia mişcările indicatorilor macroeconomici care influenţează 
sustenabilitatea datoriei. 

Alte studii interesante privind datoria şi sustenabilitatea datoriei externe au fost scrise de: 
Wyplosz C. (2007) - alternative la abordarea FMI: Value at Risk teste de stres; Lima L. et al. 
(2006) – modelul cuantilei autoregresive. Ei au introdus conceptul de plafon al datoriei ca un 
„sistem de avertizare” pentru a fi utilizate de către factorii de decizie interesaţi pentru a 
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menţine datoria pe o traiectorie sustenabilă; Yilanci şi Ozcan (2008) – model autoregresiv 
neliniar cu prag; Roubini (2001) – o evaluare calitativă a sustenabilităţii datoriei: atâta timp 
cât raportul datorie/PIB este stabil pe termen mediu, se consideră că datoria este sustenabilă, 
indiferent de nivelul său; spre exemplu: un raport datorie/PIB de 150% este la fel de 
sustenabil precum un raport datorie/PIB de 50%. 

Modelul cuantilei autoregresive a fost dezvoltat de Koenker. În 2006 Koenker şi Xiao 
au lansat un studiu care a prezentat pentru prima dată metodologia modelului QAR. Modelul 
QAR oferă o modalitate de a examina în mod direct modul în care informaţiile trecute 
afectează distribuţia condiţionată a unei serii de timp. Această caracteristică a modelului QAR 
este fundamentală pentru metodologia propusă în acest document, deoarece plafonul datoriei 
( ) este chiar cuantila condiţionată superioară a seriei datoriei externe care îndeplineşte 

condiţia transversalităţii jocului „Non-Ponzi”. 
Din investigaţii făcute de mine există doar un studiu realizat de Albu şi Pelinescu  

(2003), care investighează sustenabilitatea datoriei externe a României. 
Obiectivul acestui studiu este de a testa sustenabilitatea datoriei externe a României 

folosind o metodă care analizează staţionaritatea globală şi locală simultan. Pentru a aplica 
aceste teste se utilizează modelul cuantilei autoregresive. 

În continuare, acest studiu este organizat după cum urmează. În partea a doua prezintă 
metedologiile macroeconomice şi econometrice utilizate. În partea a treia prezintă datele 
utilizate şi rezultatele empirice. Cele mai importante aspecte abordate subliniază faptul că 
datoria externă este, de obicei caracterizată prin sustenabilitate locală, dar nu întotdeauna de 
sustenabilitate globală. Concluziile sunt redate în partea a patra. 

 
2.  Metodologie 
 
Abordarea folosită pentru a analiza sustenabilitatea constă în a testa dacă datoria 

externă este un proces staţionar. Condiţia necesară şi suficientă pentru ca datoria externă să fie 
sustenabilă este că raportul actualizat dintre datoria externă şi PIB trebuie să fie un proces 
staţionar de medie zero. Datoria externă este considerată a fi sustenabilă dacă constrângerea 
echilibrului intertemporal este îndeplinită. 

 
2.1. Modelul teoretic 
Potrivit Uctum şi Wickens (2000), o condiţie necesară şi suficientă pentru a fi 

sustenabil este că dacă „n” tinde la infinit, valoarea aşteptată a raportului datorie/PIB 
actualizat converge la zero. Această condiţie este, de obicei, cunoscută în literatura de 
specialitate drept condiţia transversalităţii (sau condiţia schemei „non-Ponzi”), şi poate fi 
sintetizată astfel: 

        (1)  
 

2.2. Modelul econometric  
Lucrarea elaborată în 2006 de către Koenker şi Xiao a introdus modelul cuantilei 

autoregresive (QAR). Acest model este un model pentru serii de timp cu coeficienţi aleatorii 
pentru care coeficienţii parametrilor autoregresivi sunt funcţional dependenţi şi pot varia în 
funcţie de cuantile τ  ∈(0, 1). Modelul QAR extinde opţiunile de modelare pentru seriile de timp 
care prezintă o dinamică asimetrică sau persistenţă locală. În această lucrare, am arătat cum pot 
fi separate observaţiile nestaţionare de cele staţionare prin utilizarea modelului QAR. De 
asemenea, am testat atât sustenabilitatea globală, cât şi sustenabilitatea locală, iar 
sustenabilitatea este data de un set de cuantile şi sustenabilitatea locală analizează 
comportamentul datoriei externe a României pentru o cuantilă fixă. Acesta din urmă ne permite 
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să identificăm traiectoriile datoriei externe (politicile de îndatorare) care nu sunt compatibile cu 
sustenabilitatea datoriei externe, în sensul că dacă acestor traiectorii li s-ar permite să persiste pe 
termen nelimitat, acestea ar încălca în cele din urmă restricţiile intertemporale. 

 
2.2.1. Modelul cuantilei autoregresive 
Fie  o secvenţă de variabile aleatoare independente şi identic standard uniform 

distribuite şi considerăm procesul autoregresiv de ordin p: 
          (2) 

unde  sunt funcţiile nedeterminate [0; 1] →R pe care vreau să le estimez. Mă voi referi la 
acest model drept la modelul QAR (p). 

Modelul QAR (p) (2) poate fi reformulat folosind o notaţie mai convenţională care 
utilizează coeficienţi aleatori  de forma, 

          (3) 
O forma alternativă a modelului (3) frecvent utilizată în aplicaţiile economice este 

reprezentarea ADF (augmented Dickey-Fuller): 
       (4) 

În acest model, coeficientul autoregresiv  joacă un rol important în măsurarea 
persistenţei seriilor de timp economice şi financiare. În conformitate cu condiţiile de 
regularitate, dacă ,  conţine rădăcina unitate şi este persistent; şi dacă j , 

 este staţionar. 
 
2.2.2. Estimarea 
Dacă partea dreapta a ecuaţiei (2) este monoton crescătoare în , rezultă că funcţia  

a cuantilei condiţionate th poate fi scrisă: 
( | ,..., ) = ( ) + ( )  +... + ( ) ,       (5) 

În modelul mai sus menţionat, coeficienţii autoregresivi pot fi -dependenţi şi în acest 
fel poate varia în funcţie de cuantile. Dacă funcţia simetrică a valorilor absolute determină 
media, putem balansa valoarea absolută pentru obţine şi celelalte cuantile. Această logică 
sugerează următoare rezolvare: 

 
unde funcţia  este definită de: 

 
 

2.2.3. Testare ipotezelor 
a) Alegerea ordinului autoregresiei 
Ecuaţia (2) oferă ordinul p al modelului cuantilei autoregresive. În cele ce urmează, am 

prezentat modalitatea de alegere a lungimii optime a lagului p. Am urmat procedura utilizată 
de Koenker şi Machado (1999) pentru a testa ipoteza nulă de excludere pentru cea de a p-a 
variabilă de control . 

pentru toate  pentru setul de indexi .        (6) 
Koenker şi Machado (1999) au afirmat că ipoteza nulă (6) poate fi testată folosind o 

variantă a procesului Likelihood pentru cuantila regresivă care se referă la mai multe cuantile. 
Am dorit să efectuez un test comun pentru a determina semnificaţia coeficientului 
autoregresiv p care se referă la un set de cuantile T (nu doar cuantilele fixe). Koenker şi 
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Machado (1999) sugerează folosirea unei statistici de tip Kolmogorov-Smirnov pentru un test 
comun. 

b) Sustenabilitatea globală 
Conceptul de sustenabilitate globală indică faptul că episoadele de dezechilibru extern 

care sunt rezultatul politicilor de îndatorare necompatibile cu sustenabilitatea datoriei externe pe 
termen lung trebuie să fie compensate de perioade de responsabilitate politică, astfel încât 
constrângerea echilibrului intertemporal să fie respectată pe termen lung. În acest context, Lima 
L. et al. (2006) au introdus testul staţionarităţii globale şi testul mediei necondiţionate zero. 

b.1) Staţionaritatea globală  
O modalitate de testare a proprietăţii rădăcinii unitate este aceea de a examina această 

proprietate pentru un interval de cuantile , în loc de a ne concentra numai pe o cuantilă 
selectată. Apoi, vom construi un test tip Kolmogorov-Smirnov (KS) care are la bază procesul 
cuantilei regresive pentru . Pentru testarea ipotezei nule ( în cazul rădăcinii 
unitate, Koenker şi Xiao (2004) au propus utilizarea statisticilor de baza ale cuantilei 
regresive. Lima L. et al.(2006) au sugerat aproximarea distribuţiei limitate  a testului QKS 
aferent ipotezei nule folosind procedura generării rezidurilor prin metoda bootstrap utilizând 
intervale (blocuri) de valori - the residual based block bootstrap (RBB). 

b.2) Testul mediei necondiţionate  
Pentru a testa dacă sau nu media condiţionată a procesului este zero, Lima L. et al. 

(2006) au decis să testeze direct ipoteza nulă  folosind o metodă de reeşantionare 
pentru datele dependente denumită Nonoverlapping Block Bootstrap (NBB), chiar dacă prima 
încercare ar fi să ignore existenţa unei asimetrii a dinamicii şi să se estimeze o regresie 
simetrică, care nu este o opţiune validă pentru acest model. Principala caracteristică a acestei 
metode de bootstrap (NBB) este aceea că regula sa de blocare se bazează pe segmente de date 
„nonoverlapped”, făcând posibilă simularea unei dependenţe uşoare a seriei originale . 

c) Sustenabilitatea locală 
Pentru a testa sustenabilitatea locală Lima L. et al. (2006) foloseşte un aşa-numit test 

Koenker-Xiao pentru analiza comportamentului rădăcinii unitate locale. Ipoteza rădăcinii 
unitate locale a reprezentării ADF este: , pentru cuantila selectată 

Pentru a testa o astfel de ipoteză, Koenker şi Xiao (2004) au propus o statistică 
similară unei ratei statistice ADF convenţională „t”. Statistica  este echivalentul cuantilei 
autoregresive a testului ADF de tip rata „t” aferent rădăcinii unitate. 

 
3. Rezultatele empirice 
 
3.1. Baza de date 
Metodologia prezentată în această lucrare a fost aplicată pentru a analiza pentru 

România raportul actualizat dintre datoria externă şi PIB. Toate datele utilizate sunt 
trimestriale şi sunt obţinute de la Banca Naţională din România, Institutul Naţional de 
Statistică şi Eurostat. Eşantionul nostru acoperă perioada cuprinsă între trimestrul al patrulea 
din 1990 şi trimestrul întâi din 2010 (78 observaţii). Datoria neactualizată exprimată în 
procente din PIB este seria datoriei externe compilată de către Direcţia Statistică din Banca 
Naţională a României. Datoria actualizată se obţine prin înmulţirea seriei datoriei 
neactualizare cu un factor stocastic de actualizare.  
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Figura 1.  Seria de date reprezentând raportul dintre datoria externă şi PIB-ul României 
 
Aşa cum a fost menţionat anterior în modelul teoretic, factorul de actualizare stocastic 

 este generat de  (rata dobânzii reale ajustată cu rata de creştere a PIB) care depinde de 
inflaţie şi de rata dobânzii nominale şi de rata de creştere a PIB-ului.  

Rata inflaţiei  este rata inflaţiei din zona euro, iar rata dobânzii nominale  este Euribor-
ul la trei luni. În ceea ce priveşte rata de creştere a PIB-ului , am generat o serie trimestrială 
folosind o serie a PIB-ului trimestrial ajustat sezonier, care a fost publicată de Eurostat. 

 
3.2. Rezultatele 
 
3.2.1. Alegerea ordinului autoregresiv  
În primul rând, conform Koenker and Machado (1999), am determinat ordinul 

autoregresiv al modelului (5) QAR (p) folosind testul Kolmogorov-Smirnov ce are la bază 
statistica LR. Mai jos, am început estimarea regresiei cuantilei pornind de la p = pmax = 8.  

 
Tabelul 1 

Alegerea ordinului autoregresiv  
 

Variabile 
excluse  

5% valoarea 
critica  

10% 
valoarea 

critica 
 Rezultate 

 4,40 9,31 7,63  Nu respinge 

 8,76 9,31 7,63  Nu respinge 

 5,72 9,31 7,63  Nu respinge 

 10,81 9,31 7,63  Respinge 

 21,60 9,31 7,63  Respinge 

 4,78 9,31 7,63  Nu respinge 

 4,96 9,31 7,63  Nu respinge 
 

Cum ordinele 7 şi 8 nu sunt relevante, am continuat să analizez dacă covarianţa celui 
de al şaselea ordin este relevant. Am verificat că a şasea variabilă autoregresivă nu poate fi 
exclusă.  

Astfel, alegerea optimă a lungimii lag-ului acestui model este p = 6, iar această valoare 
a ordinului va fi folosită pentru estimările ulterioare şi pentru testările ipotezelor prezentate în 
acest studio. Pe scurt, modelul econometric va fi următorul:  
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( | ,..., ) = ( ) + ( )  +... + ( )           (7) 
iar reprezentarea ADF aferentă este: 

      (8) 
După aplicarea testului de excludere s-a obţinut un model QAR (6). 
 
3.2.2. Sustenabilitatea globală 
Constrângerea echilibrului intertemporal să fie respectată pe termen lung. 
Condiţia necesară şi suficientă pentru respectarea constrângerii echilibrului 

intertemporal este ca rata actualizată dintre datoria externă şi PIB, reprezentată de , trebuie 
să fie un proces staţionar de medie zero. Dacă este respectată această condiţie, atunci datoria 
externă a României este sustenabilă global.  

a) Staţionaritate globală 
Pentru a testa staţionaritatea global, trebuie testată ipoteza nulă ( folosind 

testul denumit  Quantile Komogorov-Smirnoff (QKS). Am considerat 1.000 replicări de tip 
„bootstrap”.  

Deoarece am respins pentru toate valorile lui „b” ipoteza nulă referitoare la rădăcina 
unitară aferentă pragul de semnificaţie de 10%, rezultatele din Tabelul 2 sugerează, că în cel 
mai rău caz, datoria externă actualizată a României este staţionară global pentru un prag de 
semnificaţie de 10%.  

Tabelul 2 
Rezultatele testării staţionarităţii globale 

 

Lungimea 
blocurilor „b”        QKS 5% valori critice 10% valori critice  

8 24,9508 26,1774 20,9727 Respins la 10% 
10 24,9508 24,2553 19,9912 Respins la 5% 
12 24,9508 25,1983 20,5405 Respins la 10% 
14 24,9508 22,2265 17,5303 Respins la 5% 
16 24,9508 19,9344 16,7877 Respins la 5% 

 
b) Testul mediei necondiţionate  
De asemenea, am testat ipoteza nulă conform căreia procesul aferent seriei datoriei 

actualizate are media necondiţionată zero. Am efectuat un test t pentru media necondiţionată 
şi am folosit pentru a calcula valorile critice pentru pragul de semnificaţie de 5% metoda de 
reeşantionare NBB cu 1.000 de replicări. Rezultatele obţinute sugerează că media 
necondiţionată a procesului autoregresiv nu este din punct de vedere statistic diferită de zero. 
Acest rezultat asociat cu rezultatul testului QKS pentru staţionaritatea globală relevă faptul că 
datoria externă este sustenabilă global pentru un prag de semnificaţie de 10% şi nu neapărat 
pentru un prag de 5%.  

Tabelul 3 
Sumarul rezultatelor testului mediei necondiţionate 

 

Lungimea 
blocurilor “b” t 2.5% critical 

value 
97.5% critical 

value  

8 39,86 30,45 107,03 Nu se respinge la 5% 
10 39,86 31,76 91,66 Nu se respinge la 5% 
12 39,86 30,26 81,68 Nu se respinge la 5% 
14 39,86 28,87 85,61 Nu se respinge la 5% 
16 39,86 32,03 83,88 Nu se respinge la 5% 
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3.2.3. Sustenabilitatea locală  
Pentru a verifica dacă datoria externă a României este sustenabilă local am avut nevoie 

de o modalitate de a separa perioadele de staţionaritate de perioadele pentru care  prezintă 
un comportament nestaţionar. Lima L. et al. (2006) au rezolvat această problemă utilizând 
abordarea QAR. Aceştia au introdus cuantila critic condiţională.  

 
Tabelul 4 

Rezultatele testului sustenabilităţii locale pentru un prag de semnificaţie de 5% şi 10% 
 

   
5% valori 

critice  
10% valori 

critice  
10 0.92791 -3.41627 -2.65767 respins -2.33988 respins 
11 0.92985 -3.3176 -2.32266 respins -1.96977 respins 
12 0.93511 -3.13971 -2.41967 respins -2.07967 respins 
13 0.93545 -3.19325 -2.66139 respins -2.34407 respins 
14 0.93731 -3.08016 -2.53127 respins -2.1943 respins 
15 0.95121 -2.27125 -2.49427 nu se respinge -2.15427 respins 
16 0.95121 -2.58671 -2.47249 respins -2.13249 respins 
17 0.95729 -2.66275 -2.52849 respins -2.19114 respins 
18 0.96174 -2.1478 -2.56012 nu se respinge -2.22728 nu se respinge 

 
Pentru a identifica cuantila condiţionată critică aferentă datoriei externe a României, 

trebuie să testez ipoteza nulă  pentru diferite cuantile folosind testul  de 
tip rata, cu restricţia mediei zero impusă de reprezentarea ADF pentru un prag de semnificaţie 
de 10%. Cuantila critică obţinută folosind date privind datoria externă a României este 0,17. 
De asemenea, am identificat cuantila critică pentru un prag de semnificaţie de 5%. Rezultatele 
prezentate în Tabelul 4 adeveresc concluzia macroeconomică că pentru un nivel de încredere 
de 95% constrângerile echilibrului intertemporal sunt mai puternice decât pentru un nivel de 
încredere de 90%. Reprezentarea grafică a celor două cunatile condiţionate evidenţiază faptul 
că  intersectează o dată a 17-a cuantilă critică condiţionată şi de două ori a 14-a cuantilă 
critic condiţionată (Figura 2).  

 
3.2.4. Plafonul de îndatorare  
Dacă  rata actualizată datorie externă/PIB este un proces staţionar de medie zero 

pentru un prag de semnificaţie de 10%, care este o condiţie necesară şi suficientă pentru 
sustenabilitatea global, am folosit cuantila critică condiţionată ca pe un plafon de îndatorare 
( ), conform metodologiei utilizate de Lima L. et al. (2006). 

Plafonul de îndatorare pentru datoria externă a României raportată la PIB este construit 
pe baza previzionării in-sample a celei de a 17-a şi a 14-a cuantile critice condiţionate, 
obţinută utilizând reprezentarea ADF:  

= ( )  + ( )  +... + ( )   
Traiectoria in-sample a plafonului de îndatorare nu este altceva decât prognoza in-

sample a celei de a 17-a şi a 14-a cuantile critice condiţionate. De fapt, plafonul de îndatorare 
nu este altceva decât cuantila critică condiţională a ratei actualizate datorie externă/PIB, 

( | ). Plafonul de îndatorare propus este o modalitate simplă de a separa 
traiectoriile datoriei externe care nu sunt sustenabile de traiectoriile care îndeplinesc condiţia 
de transversalitate pe termen lung. 
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Figura 2. DEX/PIB neactualizată, cuantilele fixe şi plafonul de îndatorare exprimate  

în valori neactualizate 
 
Comparând ambele serii de timp  şi  se poate calcula H statistic, care 

reprezintă procentul perioadelor în care  prezintă un comportament (local) nestaţionar. H este 
frecvenţa relativă a perioadelor nestaţionare şi reprezintă procentul de încălcări ale condiţiei de 
transversalitate care este compatibilă cu sustenabilitatea pe termen lung a datoriei externe pentru 
prognoza in-sample. În pofida faptului că datoria externă actualizată a României este sustenabilă 
global pentru un prag de semnificaţie de 10%, este evident că în ultimii cinci ani nu s-a realizat 
nicio ajustare a politicilor de îndatorare. Apoi, am prezentat previzionările out-of-sample ale 
datoriei externe a României, bazându-mă pe metodologia generării recursive a densităţilor 
condiţionale ale seriei , introdusă de Koenker şi Xiao (2004). Previzionările out-of-sample au 
fost construite pe un orizont maxim de previzionare  perioade, cu 1.000 traiectorii 
pentru procesul .  

 

 
Figura 3. Prognoza cuantile critice condiţionate in-sample şi out-of-sample  

(grafice obţinute în R) 
 

Linia roşie reprezintă previzionarea plafonului de îndatorare care este traiectoria 
superioară ce satisface condiţia de transversalitate a schemei non-Ponzi. Întrucât traiectoria 
roşie nu descreşte şi nu converge pe termen lung spre zero, trebuie luată o decizie privind 
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politica de îndatorare. Previziunea plafonului de îndatorare este un instrument care îl va ajuta 
pe factorul de decizie să acţioneze sau nu în această privinţă. Chiar dacă datoria externă a 
României este sustenabilă pentru un prag de semnificaţie de 10%, traiectoria roşie nu indică o 
curbă descrescătoare (Figura 3, care a fost generată folosind R code). Acest fapt se întâmplă 
întrucât începând cu martie 2009 suntem martorii celui mai lung episod de nesustenabilitate 
locală pe care România l-a traversat în ultimele două decenii. 

Sintetizând, datoria externă actualizată a României este sustenabilă global pentru un 
prag de semnificaţie de 10% chiar dacă întâlnim episoade de nesustenabilitate locală pentru 
unele cuantile fixe. Însă, durata ultimului episod de nesustenabilitate prin care trece România 
poate face ca datoria externă a României să nu mai fie sustenabilă nici măcar pentru un prag 
de semnificaţie de 10%. 

  
4. Concluzii 
 
În acest studiu, practic am analizat, folosind date actualizate aferente datoriei externe 

pentru perioada T4/1990-T1/2010, dacă politica de îndatorare a României este sustenabilă 
pe termen lung. Ca urmare a faptului că studiile econometrice recente sugerează existenţa 
schimbărilor de regim în cazul datoriei externe (Yilanci, Özcan, 2008); am folosit modelul 
cuantilei autoregresive, propus de Koenker şi Xiao (2004), pentru a testa dacă datele 
evidenţiază nesustenabilitatea datoriei externe a României. 

Politica de îndatorare a României este nesustenabilă când este depăşit plafonul de 
îndatorare. În ultimele două decenii am fost martorii a două episoade majore de 
nesustenabilitate locală care au fost identificate de acest model: în trimestrul 4 din 1992, 
când guvernul a naţionalizat valuta persoanelor juridice după o creştere foarte mare a ratei 
datoriei externe pe parcursul unui trimestru; începând cu martie 2009, când pe fondul 
descreşterii PIB-ului datoria externă a crescut la fel ca în 2007 şi 2008, care a fost o 
perioadă în care PIB-ul a cunoscut o creştere de cel puţin 6% pe an (PIB-ul şi datoria 
externă fiind exprimate în valori absolute). 

Datoria externă a României nu este sustenabilă global pentru un prag de 5% şi este 
sustenabilă global pentru un prag de semnificaţie de 10%, chiar dacă plafonul de îndatorare 
nu are o pantă descendentă. Dacă în perioada următoare se va menţine acelaşi context 
macroeconomic ca şi în ultimele trimestre, este posibil ca datoria externă să nu mai fie 
sustenabilă pentru un prag de semnificaţie de 10%. Metoda plafonului de îndatorare 
prezentată în această lucrare ajută la monitorizarea gradului de îndatorare dezvoltând un 
sistem de avertizare care îi poate ajuta pe macroeconomişti să identifice traiectoriile de 
îndatorare periculoase, considerate a fi nesustenabile. 

Dezvoltarea teoretică a modelelor economice care ar putea fi folosite pentru a explica 
existenţa unei benzi de sustenabilitate, pe lângă aplicaţiile empirice care ar rezulta din 
aplicarea acestor modele, ar fi benefică. 
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Rezumat. Globalizarea este procesul care a concentrat atenţia publică şi academică 
în ultimul deceniu. Factorii determinanţi şi finalitatea transformărilor au fost supuse unei 
analize temeinice, cu rezultate suficient de variate pentru a polariza opiniile, dar insuficiente 
pentru a tranşa opiniile contradictorii. Dintre aspectele controversate aducem în discuţie 
impactul asupra producţiei şi procesării de alimente, domenii care sunt acaparate de 
corporaţii în numele unor idealuri de igienă şi modernitate şi în dauna diversităţii şi 
durabilităţii. Considerăm că din aceste puncte de vedere tendinţele se înscriu pe o direcţie 
nefavorabilă, care va conduce la degradarea ireversibilă a mediului şi la dezumanizarea 
categoriilor sociale cu situaţie materială precară.  

 
Cuvinte cheie: globalizare economică; securitate alimentară; procesarea alimentelor; 

standarde; sărăcie. 
 
Coduri JEL: P45, P48, Q56. 
Cod REL: 10A. 

 
 

Introducere 
 
Globalizarea fascinează prin omniprezenţă şi impenetrabilitate decizională. Acesta este 

mesajul transmis prin discursurile lansate de reprezentanţi guvernamentali şi corporatişti. Cu 
alte cuvinte, este inutil să încerci să opreşti globalizarea, determinismul acesteia fiind 
„natural”, ca o rezultantă firească a evoluţiei relaţiilor economice. De asemenea, este puţin 
probabil să fii ferit de efectele globalizării, indiferent de poziţia – pro sau contra – pe care o 
susţii. În aceste condiţii, este desigur justificat să ne punem o serie de întrebări privind 
consecinţele pe care le va avea globalizarea, iar mai departe să clarificăm care sunt punctele 
de intervenţie pentru acelea care se vor regăsi în cadranul inacceptabilului. 

Deşi globalizarea este interpretată în variate registre, dimensiunea economică tinde să 
predomine. Mobilul economic al extinderii sferelor de influenţă pentru corporaţii şi guverne 
este mai mult decât evident. Numeroase lucrări (Negreponti-Delivanis, 2002, Stiglitz, 2003, 
Popescu, Bondrea, 2004, Bran, 2006) consideră că actualul proces de globalizare nu este decât 
o replică economică a colonizării. Dacă atunci erau importante relaţiile de putere, în special 
armată, astăzi este importantă dimensiunea pieţei de desfacere.  

Saturaţia pieţelor din statele dezvoltate este descurajantă pentru cei mai creativi 
proiectanţi de produse şi servicii. Prin urmare, conformarea cu rigorile performanţei 
economice – măsurată prin profit, dividende, eficienţă economică etc. – presupune o creştere a 
producţiei care sfidează ciclurile economice ale întreprinderii. Pentru a face faţă unor astfel de 
cerinţe expansiunea pe noi pieţe nu mai este o opţiune, ci o obligaţie.  
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Dinu (2007) afirma că „dacă economia rămâne ceea ce este, universul umanităţii se 
raţionalizează definitiv, marchetizarea este absolută”. De aici o aşteptare justificată pentru 
continuarea globalizării economice, dar şi legitimarea nevoii de a cunoaşte consecinţele.  

 
1. Globalizarea economică – coordonate cantitative 
 
Globalizarea este definită ca procesul de intensificare a interdependenţelor dintre pieţe 

şi afaceri. Acest proces s-a accelerat dramatic în ultimele două decenii ca rezultat al 
diminuării  costurilor de transport atât pentru bunuri, cât şi pentru oameni şi datorită 
diminuării barierelor comerciale şi pentru investiţii  din partea sectorului public. Frankel 
(2000) a cuantificat aceste progrese. Astfel, pentru transportul aerian costurile pe pasager s-au 
înjumătăţit între 1930 şi 1990. El subliniază, de asemenea, faptul că transportul aerian şi 
refrigerarea au contribuit semnificativ la schimbări importante în structura bunurilor care pot 
fi subiectul comerţului internaţional.  

Unul din cele mai răspândite definiţii ale globalizării vizează dezvoltarea pieţelor 
financiare globale, creşterea întreprinderilor multinaţionale, influenţa crescută a acestora 
asupra economiilor naţionale, globalizarea informaţională şi culturală. Viaţa economică şi 
socială oglindeşte globalizare prin schimbări cum sunt: natura globală a ştiinţei şi tehnologiei; 
marketing global; sistemul financiar mondial; infrastructura de comunicare; cadrul 
instituţional mondial (Bran, Ioan, 2009). 

Figura 1 ilustrează modul în care investiţiile străine directe (fluxuri şi stocuri), folosite 
cel mai frecvent ca indicatori pentru globalizare, au evoluat în ultimele decenii.  
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Sursa: UNCTAD. 
Figura 1. Evoluţia investiţiilor străine directe în ultimele decenii 

 
Deşi fluxurile de investiţii străine directe (ISD) au înregistrat o scădere vizibilă după 

2001, probabil în legătură cu intensificarea măsurilor de securitate după evenimentul terorist 
care a avut loc în New York, stocurile de ISD au crescut continuu între 1990 şi 2007. În fapt, 
stocurile de ISD au crescut în această perioadă de aproape nouă ori, fiind de 8,84 ori mai mari 
în 2007 decât în 1990. 

Conform unei analize realizate de UNCTAD (2008), economiile în curs de dezvoltare 
şi economiile în tranziţie au recuperat o parte din decalajul care le desparte de ţările dezvoltate 
în ceea ce priveşte ISD. Astfel, în timp ce fluxurile de ISD din ţările dezvoltate au crescut cu 
45 de procente, cu mult peste rata celor doi ani anteriori, ajungând la 857 de miliarde USD, 
fluxurile către ţările în curs de dezvoltare şi economiile în tranziţie din Europa de Sud Est şi 
din Comunitatea Statelor Independente (CSI) au atins niveluri record de 379 miliarde USD şi, 
respectiv, 69 miliarde USD. SUA şi-au recâştigat poziţia de cea mai mare ţară gazdă, urmate 
de Marea Britanie şi Franţa. Printre economiile în curs de dezvoltare, cu excepţia receptorilor 
tradiţionali cei mai mari cum este Hong Kong (China) şi Singapore, Turcia s-a situat pe locul 
al patrulea după creşterea majoră a ISD în 2006, în timp ce în economiile în tranziţie, intrările 
s-au dublat la 29 de miliarde USD în Federaţia Rusă. Uniunea Europeană (UE), în ansamblu, a 
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rămas cel mai mare receptor, cu 531 miliarde USD, reprezentând 41 de procente din fluxul 
total de ISD în 2006, fiind urmată de America de Nord, cu 244 miliarde USDE şi o creştere de 
88% faţă de anul 2005. Asia de Sud, Est şi Sud-Est cu 200 miliarde USD a devenit al treilea 
cel mai mare receptor, pentru ISD reprezentând 15 procente din fluxul total de ISD (Figura 2). 
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Figura 2. Repartiţia regională a fluxurilor de ISD 
 

Aceste date cantitative confirmă ritmul alert al globalizării economice şi financiare. 
Deşi există numeroase controverse privind semnificaţia globalizării, astfel de informaţii sunt 
de natură să ne asigure că globalizarea economică nu este o himeră, ci o realitate. Desigur 
rămân deschise discuţiile privind determinanţii acestor evoluţii. 

 
2. Agricultura, producţia de hrană şi globalizarea economică 
 
Producţia de hrană a reprezentat una din primele provocări pentru comunitatea globală. 

Astfel, la începutul deceniului al optulea, principala îngrijorare era creşterea demografică 
accelerată în raport cu posibilităţile de a produce hrană. Lucrări de referinţă cum sunt 
rapoartele Clubului de la Roma (Limitele creşterii, Să ieşim din epoca risipei, Hrană pentru 
şase miliarde) au încercat să schiţeze harta problematicii globale şi să avanseze soluţii. După 
circa patru decenii, populaţia globului este de aproape şapte miliarde, iar criza alimentară este 
recunoscută de organizaţiile internaţionale – FAO – şi resimţită acut în statele lumii a treia. Pe 
de altă parte, există regiuni care se confruntă cu probleme grave ale supraproducţiei, unde 
guvernele se străduiesc să aplice politici pentru plafonarea producţiei agricole, în special a 
producţiei de alimente. De exemplu, Politica Agricolă Comună din UE asigură un sprijin 
financiar pentru fermierii care menţin terenurile agricole necultivate (Popescu, 1999). Situaţia 
paradoxală creată de aceste contraste este pusă pe seama mecanismelor economice şi a 
asimetriei informaţionale, între soluţii figurând şi accesarea pieţei globale şi creşterea 
competitivităţii.  

Având în vedere caracteristicile producţiei şi consumului de hrană, considerăm că 
mobilul unei astfel de recomandări nu este soluţionarea crizei alimentare, ci asigurarea 
profiturilor ridicate şi constante pentru companiile filierei agroalimentare din ţările dezvoltate. 
Vom demonstra această ipoteză pe baza unor informaţii referitoare la producţia agricolă şi de 
alimente în ţările în curs de dezvoltare. 

Shiva (2000) formulează un răspuns fără echivoc pentru întrebarea: Cine hrăneşte 
lumea? Acest răspuns este: femeile şi micii producători agricoli. Desigur, în secolul al XXI-lea 
ne-am fi aşteptat la răspunsuri care să încorporeze progresul tehnologic fulminant din sectorul 
agricol, respectiv răspunsuri care să cuprindă culturile superintensive, culturile irigate, culturile 
de organisme modificate genetic (OMG), hibrizi de mare productivitate etc. Se pare că aceste 
variante sunt importante nu atât pentru producţia de hrană, cât pentru profit.  
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Diversitatea bogată şi sistemele durabile de producţie sunt mai importante, în opinia 
lui Shiva (2000), pentru producţia de alimente, decât sistemele intensive bazate pe 
uniformizarea culturilor. Referenţialul folosit pentru evaluarea rezultatelor furnizează 
explicaţia. Astfel, acestea sunt apreciate, în termeni economici, în funcţie de recoltă. În cazul 
unei culturi unice, se va obţine o recoltă ridicată. În cazul unei structuri de culturi 
diversificate, recoltele vor fi mici, dar rezultatele (totalul recoltelor) sunt comparabile cu cele 
ale agriculturii intensive. 

Ţăranii de Maya produc numai patru tone de porumb pe hectar, dar producţia totală de 
hrană este de patruzeci de tone dacă se ia în considerare întreaga diversitate de produse 
alimentare recoltate (leguminoase, fructe, legume etc.). În Java, micii producători agricoli 
cultivă 607 specii în grădinile lor. În Africa sub-sahariană, femeile cultivă 120 de plante 
diferite în spaţiile rămase la periferia culturilor intensive şi acestea reprezintă principala sursă 
de hrană. O grădină din Thailanda găzduieşte 230 de specii. Familiile rurale din Congo 
consumă frunzele de la 50 de specii de arbori. În Nigeria, 2% din suprafaţa cultivată 
furnizează jumătate din producţia totală. În Indonezia, grădinile particulare contribuie cu 20% 
la venitul familiei şi cu 40% la necesarul de hrană. Cercetări publicate de FAO arată că 
exploataţiile agricole mici cu  biodiversitate ridicată au productivitate mult mai mare decât 
culturile super-intensive. 

Pe de altă parte, companiile producătoare de seminţe au ademenit agricultorii locali cu 
promisiunea unor câştiguri fabuloase dacă renunţă la practicile tradiţionale. Shiva (2000) ne 
mărturiseşte consternat sfârşitul lor tragic (sinucidere) datorită incapacităţii de a returna 
împrumuturile contractate pentru seminţe de „aur alb” (bumbac modificat genetic) şi, în 
continuare, pentru pesticidele necesare menţinerii sub control a unor culturi extrem de sensibile.  

Un alt caz interesant este cel al „orezului de aur”, respectiv orezul modificat genetic 
pentru a furniza vitamina A. S-a plecat de la premisa că fără modificare genetică nu se poate 
rezolva problema deficienţei de vitamină A. Cu toate acestea, natura ne oferă o varietate de 
surse pentru această vitamină (premisă falsă), însă este mai important ca agricultorii să devină 
dependenţi de furnizorul de seminţe, care are astfel asigurată o piaţă de desfacere relativ 
sigură şi de mari dimensiuni. 

Globalizarea economică conduce la concentrarea industriei producătoare de seminţe, 
utilizarea sporită a pesticidelor şi creşterea datoriilor. Globalizarea agriculturii industriale 
nesustenabile spulberă sursele de venit ale micilor producători printr-o combinaţie între 
devalorizarea monedei, creşterea costurilor de producţie şi căderea preţurilor la bunurile 
produse. Producătorii obţin astăzi doar o mică parte a veniturilor pe care le obţineau înainte de 
pătrunderea noilor tehnologii. În India, preţurile au scăzut cu două treimi pentru cafea şi cu 
peste 30% pentru măsline. În fapt, raportul Băncii Mondiale admite faptul că în spatele 
polarizării preţurilor de consum interne se află marile companii comerciale.  

 
3. Procesare produselor agroalimentare – exclusivitatea normelor globale 
 
Conform unui studiu realizat de gigantul alimentar american McKinsey, în India numai 

1% din producţia de alimente este procesată. Pentru acest actor corporatist această informaţie 
prefigurează câştiguri uriaşe. Ceea ce desparte compania de aceste câştiguri este reglementarea 
procesării alimentelor în India. În măsura în care, în numele igienei, siguranţei alimentare, 
nutriţiei corecte sau altor formule asemănătoare care exprimă binele colectiv (de ce nu global) se 
aplică o serie de norme cu efect restrictiv, compania care dispune de tehnologii conforme va 
deveni un înlocuitor al mâinilor afectuoase de femei dedicate vieţii familiale. 

În 1998, procesarea pe scară mică a uleiului alimentar a fost interzisă în India printr-un 
„ordin de ambalare” care făcea vânzarea uleiului neambalat ilegală. Uleiul trebuia ambalat în 
plastic sau în aluminiu. Măsura a dus la închiderea instalaţiilor artizanale şi a preselor reci. De 
asemenea, s-a distrus piaţa pentru o varietate de uleiuri – muştar, in, susan, nuci de pământ, 
nuci de cocos. Au fost afectate 10 milioane de vieţi. În continuare, industrializarea producţiei 
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de făină va avea impact asupra 100 milioane de vieţi. Pentru aceste vieţi schimbarea înseamnă 
sărăcie. Pentru noi ceilalţi, impunerea practicilor de ambalare înseamnă resurse irosite pentru 
ambalaje, contaminarea mediului cu aceste ambalaje şi pierderea accesului la produse 
artizanale diversificate.  

Globalizarea sistemului alimentar distruge diversitatea culturii gastronomice locale şi 
economia alimentară locală. Se răspândeşte o „monocultură” periculoasă a produselor 
proaspete: tot ce este proaspăt şi realizat artizanal este nesigur pentru sănătate. Mâinile 
oamenilor sunt considerate cei mai importanţi vectori de contaminare a alimentelor, astfel că 
trebuie înlocuite de maşinile corporaţiilor, care sunt sigure şi sterile. 

Diminuarea sau chiar eliminarea restricţiilor pentru importuri dă lovitura de graţie 
pentru producţia şi procesare locală de hrană. Un risc îl reprezintă şi contaminarea alimentelor 
şi a şeptelului. Printre importurile nerestricţionate s-au numărat carcasele de animale şi 
reziduuri care aduc riscul răspândirii unor maladii grave (de exemplu, boala vacii nebune). 
Datele de la centrul SUA pentru Prevenirea Îmbolnăvirilor demonstrează faptul că sistemele 
moderne de procesare nu sunt ferite de problemele contaminării. Odată cu extinderea pieţelor 
pentru produsele acestor sisteme se va extinde şi spectrul contaminării. 

 
Concluzii 
 
Beneficiile globalizării sunt reprezentate de creşterea eficienţei alocării resurselor, 

respectiv diminuarea pierderilor. Pentru susţinătorii globalizării, această afirmaţie are 
valabilitate universală. Dintr-o perspectivă mai moderată, traducerea este următoarea: 
globalizarea va aduce beneficii şi costuri. Altfel spus, nu toată lumea va beneficia de creşterea 
eficienţei. La polul opus, oponenţii globalizării susţin faptul că globalizarea va aduce beneficii 
numai pentru cei care au deja control asupra resurselor, bogaţii, şi costuri pentru cei care deja 
suportă carenţe majore – de apă, spaţiu, alimente, educaţie, salarii decente etc. 

Lucrarea a încercat să aducă un argument care să ajute la conturarea consecinţelor 
globalizării, plecând de la premisa, discutabilă, că globalizarea este inevitabilă. Contrariul ar fi 
că globalizarea este evitabilă, dar cei care pot decide pentru evitarea ei sunt chiar beneficiarii 
globalizării. 

Conform datelor cantitative, globalizarea economică este o realitate. Analiza dinamicii 
şi structurii ISD relevă faptul că procesul devine din ce în ce mai intens şi cuprinde un număr 
din ce în ce mai mare de state. În raport cu una din primele probleme analizate la nivel global, 
dar care după mai bine de patru decenii nu a fost soluţionată – securitatea alimentară – 
influenţa globalizării poate fi considerată defavorabilă. Astfel, datorită globalizării, accesul la 
hrană este restricţionat şi metodele şi mijloacele tradiţionale de producţie şi procesare sunt 
interzise pentru a face loc tehnologiilor moderne, creditate pentru siguranţă alimentară. 
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Rezumat. În contextul socioeconomic şi politic actual, dominat de crize financiare 
izbucnite  în diverse colţuri ale lumii, de scandaluri privind deturnarea ajutoarelor în scopul 
propriilor interese politico-strategice, studiul prezintă câteva consideraţii generale şi soluţii 
privind  impactul social generat la nivel global, precum şi rolul privind implicarea 
instituţiilor internaţionale în vederea soluţionării favorabile a procesului de restructurare 
economică, financiară şi bancară – factor cheie pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
asumate la Summit-ul Mileniului.   
 

Cuvinte-cheie: criză financiară; paupertate; creditor în ultimă instanţă; organisme 
financiare internaţionale;  soluţii economico-financiare. 

 
Coduri JEL: F01, F 33-34-35, G01, I39. 
Coduri REL: 10C, 10I, 11A, 11Z. 
 
 
1. Consideraţii generale   
 
Fenomenele monetare şi financiare au resimţit schimbări esenţiale în ultimii ani, dar 

ideea de stabilitate, la nivel naţional şi mondial, a reprezentat o constantă în politica monetară 
de-a lungul timpului. Instaurarea sistemelor monetare fiduciare a deschis porţile inflaţiei şi 
deficitelor bugetare, iar factorii responsabili nu au reuşit să promoveze politicile şi 
reglementările cele mai adecvate pentru a restabili ordinea monetară, considerată primordială 
în teoria economică a ultimului secol. 

 
2. Criza financiară mondială, gestionarea riscurilor şi impactul social   
 
În lumea finanţelor, riscurile se alimentează reciproc: perturbaţiile proprii unei 

instituţii sau unui segment specific de piaţă pot atrage rapid alte companii, instituţii sau 
segmente ale pieţei, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, care generează astfel probleme 
de amploare ce ameninţă stabilitatea financiară şi economică. Riscul de sistem constituie o 
prezenţă mult mai agresivă în ultimii ani, ca urmare a procesului de mondializare, a 
pătrunderii inovaţiilor şi tehnologiilor moderne în domeniul financiar, în contextul derulării 
unui volum imens de tranzacţii care creează multiple legături sub aspectul operaţiunilor, al 
lichidităţilor şi creditului între instituţii financiare din lumea întreagă.   

„Astăzi nu există un sistem care să supravegheze procesul de globalizare care 
avansează provocativ la nivel internaţional. Avem o guvernare globală, fără a avea un guvern 
global. În schimb, de 50 de ani avem un sistem de instituţii internaţionale, cum sunt Banca 
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Mondială (BM), Fondul Monetar Internaţional (FMI), Organizaţia Mondială a Comerţului 
(OMC), care sunt responsabile pentru diverse segmente ale procesului: dezvoltare, comerţ, 
stabilitate financiară. Modul în care sunt conduse aceste organizaţii economice îşi extrage 
substanţa din modul cum s-au dezvoltat ele în decursul anilor: nedemocratic, netransparent, 
dependente de marile interese, pe seama ţărilor sărace”, afirma dr. Joseph Stiglitz, laureat al 
premiului Nobel pentru Economie. 

BM şi-a proclamat de mult visul unei „lumi libere de sărăcie”. În mod similar, FMI 
este unul dintre cei care şi-ar putea dori o „lume liberă de crize financiare”. Obiective cruciale 
şi provocatoare, dar prea înguste pentru secolul al XXI-lea.  

În ciuda progreselor realizate în ultimele decenii, pauperitatea extremă domneşte în 
ţările cu venituri scăzute, continuând să fie o problemă gravă la nivelul comunităţii 
internaţionale. S-a demonstrat că o creştere rapidă şi durabilă a veniturilor/locuitor este o 
condiţie esenţială  care poate viza reducerea semnificativă a pauperităţii în perioada 1990-
2015 – unul din Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) fixate de Naţiunile Unite. 
Dar, o asemenea creştere este favorizată de liberalizarea schimburilor internaţionale, politici 
economice judicioase, instituţii şi sisteme juridice solide, precum şi o bună gestionare a 
afacerilor publice. În vederea atingerii obiectivului fixat, la Conferinţa Internaţională privind 
Finanţarea pentru Dezvoltare (2002), comunitatea internaţională a adoptat Consensul de la 
Monterrey, prin care au fost convenite măsuri concrete în direcţia intensificării comerţului 
internaţional, mobilizării resurselor financiare naţionale şi internaţionale şi intensificarea 
cooperării financiare pentru dezvoltare, precum şi îmbunătăţirea coerenţei sistemului 
internaţional monetar, financiar şi de comerţ exterior. 

Instituţiile de la Bretton-Woods s-au văzut antrenate într-un foc încrucişat de critici 
venite din orizonturi diferite. Oricare ar fi diferenţa şi intensitatea acestor critici, ele conduc la 
necesitatea unei reforme în profunzime şi la dezbateri privind natura acesteia. Încercând să 
răspundă criticilor din interior privind reformarea, aceste instituţii nu au reuşit să evadeze 
dintr-o cercetare mai amplă, prezentată într-un raport al comisiei Meltzer, care 
concluzionează că situaţia în ţările paupere continuă să se deterioreze, cu toate că 
împrumuturile au continuat să crească. 

Modul de gestionare, pertinenţa şi eficacitatea acestor împrumuturi au fost şi rămân 
obiectul unor dezbateri actuale privind reforma instituţiilor de la Bretton-Woods. Instituţiile 
de la Bretton-Woods trebuie să fondeze programe care să susţină ODM, iar asistenţa pentru 
dezvoltare are nevoie de o repoziţionare mai profundă în statele emergente.  

Crizele financiare care izbucnesc în diferite zone ale lumii aduc un plus de experienţă în 
domeniul riscurilor, asociat cu pierderi inevitabile, mai ales pentru state care depind de procesul 
de restructurare economică, financiară şi bancară. Ca o consecinţă a confruntărilor recente cu 
factorii de risc, aceste ţări dovedesc o sensibilitate deosebită la evoluţiile negative înregistrate pe 
plan mondial, iar efectele imediate s-au regăsit în diminuarea nivelului creditelor bancare, în 
condiţii de risc economic accentuat, cu implicaţii asupra creşterii acestor riscuri. 

După criza datoriilor care a atins magnitudinea maximă în cazul ţărilor în dezvoltare 
(Asia, Rusia, Mexic, Brazilia, Turcia), la începutul anilor ’80-’90, FMI şi BM au dezvoltat şi 
consolidat progresiv condiţionalităţi legate de acordarea creditelor. Congresul american s-a 
alarmat de frecvenţa, gravitatea şi costurile mari ale acestor crize financiare, de fragilitatea 
sistemului monetar internaţional, de ineficacitatea băncilor de dezvoltare şi de corupţia care 
domneşte în multe din ţări. Considerând o slabă eficacitate şi un cost ridicat al politicilor 
aplicate de aceste instituţii, comisia a pledat în favoarea unei profunde reorganizări a FMI, a 
BM şi a băncilor regionale de dezvoltare, recomandând: 

 recentrarea activităţilor FMI pe poziţia de „creditor în ultimă instanţă”, acordând 
împrumuturi pe termen scurt, cu o rată ridicată a dobânzii, ţărilor care dispun de un sistem 
financiar solid şi 
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 considerând că BM trebuie să-şi descentralizeze acţiunea de profit la băncile 
regionale de dezvoltare, cu excepţia Africii, şi să nu joace nici un rol în caz de criză 
financiară. 

Într-o lume a pieţelor financiare libere, creditorul în ultimă instanţă este singura 
instituţie în măsură să acţioneze pe pieţe afectate de instabilitate şi panică. Marii intermediari 
de pe piaţă nu participă la planuri de salvare a lichidităţii din proprie iniţiativă, decât dacă sunt 
susţinuţi de un organism de acest tip care să le acorde o asigurare colectivă. Cu siguranţa 
acestui suport, ei pot proceda la cumpărarea activelor care se vând masiv în perioade de criză 
sau pot acorda împrumuturi celor dispuşi să achiziţioneze activele vândute de toţi ceilalţi 
utilizatori ai pieţei care se grăbesc să obţină lichidităţi, într-un moment de incertitudine. În 
acest mod, simpla prezenţă a creditorului de ultimă instanţă constituie o premisă a reglării 
lichidităţii pe pieţe, fapt probat în alte situaţii de criză (oct. 1987 – ameninţări pe piaţa la 
termen a indicilor bursieri, calmate prin intervenţia băncii centrale a SUA, Sistemul 
Rezervelor Federale).  

Pe pieţele financiare globale, creditorul în ultimă instanţă este mai puţin vizibil şi nu 
a fost niciodată instituţionalizat, dar recentele manifestări ale crizelor financiare au evidenţiat 
necesitatea şi eficacitatea unui astfel de organism.  

Este cert că globalizarea pieţelor financiare lărgeşte enorm câmpul de acţiune al unui 
refinanţator de ultimă instanţă, în condiţiile în care se extinde câmpul de răspândire a efectelor 
de contaminare. În acest cadru, o instituţie suprastatală unică poate fi înlocuită cu o reţea de 
bănci centrale, un club care să regrupeze bănci centrale şi supervizori ai băncilor, care să-şi 
asume responsabilitatea de a asigura în mod organizat necesarul de lichidităţi internaţionale. 
Funcţia unui creditor în ultimă instanţă internaţional poate să ia forma unei cooperări ad hoc 
între băncile centrale cele mai vizate de o criză la un moment dat, şi nu trebuie să fie neapărat 
instituţionalizată. Pentru aceasta, autorităţile monetare, fie ele naţionale, regionale sau de 
anvergură mai largă, din orice zonă a lumii, sunt obligate să se consacre mult mai atent şi 
eficient pe prevenirea perturbaţiilor destabilizante pe pieţele monetare mondiale. 

 
3. Implicarea instituţiilor internaţionale în soluţii economico-financiare  

cu impact global 
 
Colaborarea dintre Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială (BM) 

constă în implicarea ambelor instituţii în acţiuni ce constau în: finanţarea de către BM a 
deficitelor balanţelor de plăţi (domeniu rezervat prin statut FMI), în timp ce FMI pune la 
punct facilităţi de creditare cu termen lung de rambursare (caracteristică exclusivă a 
împrumuturilor BM). Aplicând Consensul de la Monterrey, ajutorul acordat de FMI ţărilor cu 
venituri scăzute constă în  utilizarea a trei importante instrumente:  

 
3.1. Facilităţile de împrumut (Facilitatea pentru Reducerea Pauperităţii şi pentru 

Creştere Economică (FRPC), Facilitatea privind protecţia împotriva şocurilor exogene (PŞE 
(2006))(1), Ajutorul de urgenţă ca urmare a catastrofelor naturale sau situaţiilor post-
conflictuale (ACN (1962) sau APC (1995))(2), Documentele Strategiei pentru Reducerea 
Pauperităţii (DSRP)(3), Iniţiativa Ţărilor Sărace Puternic Îndatorate (PPTE), Iniţiativa de 
Reducere a Datoriei Multilaterală (IADM) ) - Aducând un aport efectiv, prin operaţiunile de 
împrumut, rolul FMI constă în sprijinirea eforturilor ţărilor membre cu venituri scăzute în 
vederea îmbunătăţirii stabilităţii macroeconomice, realizarea unei creşteri durabile şi 
reducerea pauperităţii. Iniţiativa Ţărilor Sărace Puternic Îndatorate (PPTE), lansată în 1996, 
se adresa problemelor nesusţinute legate de datoriile celor mai paupere ţări. Experienţa PPTE 
demonstrează că reducerea datoriilor poate influenţa pozitiv procesul de dezvoltare. Cu toate 
acestea, sumele alocate în contextul iniţiativei nu au fost suficiente pentru a scoate toate ţările 
cu venituri scăzute la o cale de eşalonare susţinută a datoriilor, care să le permită să se implice 
în eforturi serioase pentru reducerea pauperităţii. Până în septembrie 2007, 32 de ţări au ajuns 
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la punctul decizional aflat sub iniţiativa consolidată – punctul la care comunitatea 
internaţională se obliga să asigure unei ţări asistenţa adiţională în afară de reducerea de datorii 
tradiţională. Dintre aceste ţări, 22 au ajuns la punctul de terminare, în timp ce alte 9 ţări au 
rămas în stadiul interimar dintre punctul decizional şi cel terminal. Propus de către ţările G8, 
în 2006, mecanismul Iniţiativa de Reducere a Datoriei Multilaterală (IADM) este diferit de 
cel al iniţiativei PPTE, dar pe plan operaţional cele două instrumente sunt legate. IADM se 
oferă să reducă suplimentar datoriile externe ale PPTE şi să asigure resurse adiţionale pentru a 
le ajuta să îndeplinească Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).  

 
Tabelul 1   

Caracteristici principale ale iniţiativelor PPTE şi IADM 
 

 Iniţiativa privind Datoriile Ţărilor Sărace 
Puternic Îndatorate (PPTE)* 

Iniţiativa de Reducere a Datoriei 
Multilaterală (IADM)** 

Lansare În 1996*** În 2006 
Obiectiv Asigură o reducere substanţială şi rapidă a 

datoriei  
Aduce o susţinere suplimentară 
iniţiativei PPTE, în vederea realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM). 

Ţări eligibile Ţări: 
- care primesc exclusiv împrumuturi de la  
Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID) şi 
admisibile pentru FRPC a FMI; 
- cu indicatori de îndatorare superiori pragului 
iniţiativei PPTE; 
- care s-au angajat în programe susţinute de 
FMI şi AID. 

Ţări paupere foarte îndatorate care au 
atins sau sunt în curs de a atinge 
punctul de realizare al iniţiativei 
PPTE. 

Creanţe 
participante 

Toate creanţele multilaterale, bilaterale oficiale 
şi comerciale. 

IDA, FMI, Banca Africană de 
Dezvoltare (BAfD) şi Banca 
Interamericană de Dezvoltare (BIAD). 

Reducerea datoriei 
acordate 

Datoria externă contractată sau garanţia de 
către sectorul public, la momentul punctului de 
decizie este redusă pentru a atinge pragul 
stabilit în cadrul iniţiativei PPTE. 

Datoria plătită înainte de finele lunii 
decembrie 2004 (pentru FMI, BID şi 
BAD) şi la sfârşitul lunii decembrie 
2003 şi cea care a rămas de replătit 
la momentul punctului de realizare 
(după ce s-a ţinut cont de reducerea 
cu titlu iniţiativa PPTE). 

Costul total al 
reducerii datoriei 

45,5 mld. USD în valoare netă actualizată 
(VNA) la sfârşitul anului 2006; 
64,1 mld. USD în valoare nominală. 

21,1 mld. USD în VNA la sfârşitul 
anului 2006; 
41,7 mld. USD în valoare nominală. 

Ţări PPTE care s-
au calificat pentru 
reducerea datoriei 

32 PPTE au atins punctul decizional. 22 PPTE au atins punctul terminal. 
 

Ţări PPTE care se 
pot califica pentru 
reducerea datoriei 

9 PPTE nu au atins încă punctul decizional. 19 PPTE nu au atins încă punctul 
terminal. 

Sursa: www. worldbank.org/economicpolicyanddebt 
Notă: * PPTE (fr.); HIPC (en.) 
** IADM (fr.); Estimările IADM includ reducerea datoriei cu titlu de iniţiativă luată de la BID în 2007; 
Estimările IADM     exclud asistenţa FMI cu titlu IADM pentru Cambodgia şi Tadjikistan care nu sunt PPTE;                     
*** În martie 1997, Uganda a fost prima ţară care a beneficiat de această nouă iniţiativă. 

  
Nu toate PPTE vor beneficia în mod egal de IADM, precum nu toate instituţiile 

financiare regionale vor beneficia de ştergeri ale datoriilor sub această iniţiativă. În afară de 
participarea BAfD, recent BIAD a agreat în noiembrie 2006 un pachet de reducere a datoriilor 
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pentru cinci din cele mai paupere ţări (Bolivia, Guyana, Haiti, Honduras şi Nicaragua). IADM  
prevede ca FMI, AID, FAfD şi BIAD să anuleze totalitatea creanţelor ţărilor care au atins 
punctul terminal în cadrul iniţiativei PPTE consolidată. În plus, FMI furnizează o reducere a 
datoriei cu titlul IADM tuturor membrilor, al căror venit anual/locuitor este egal sau inferior a 
380 USD. Prin intermediul IADM, vor fi obţinute reduceri ale datoriilor de ~50  miliarde 
USD, însemnând o medie de aproximativ 2 miliarde USD pe an în următoarea decadă. 

 

8,6; 13%

4,8; 7%

5,8; 9%

13,7; 20%

3,8; 6%

1,5; 2%

24,2; 35%

5,1; 8%

Banca Interamericană de Dezvoltare Banca Africană de Dezvoltare
Fondul Monetar Internaţional Banca Mondială
Creanţe comerciale Alte creanţe bilaterale oficiale
Clubul de la Paris Alte creanţe multilaterale  

Sursa: www. worldbank.org/economicpolicyanddebt. 

  Figura 1. Estimarea costurilor iniţiativei PPTE prin creanţe 
 (Cost total estimat: 68 mld. USD în VAN la sfârşitul anului 2006 pentru ansamblul celor 41 PPTE) 

 
3.2. Asistenţă tehnică  
Orice ţară trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru formularea politicilor sale, în 

vederea asigurării unei creşteri economice şi a unei dezvoltări durabile. Pentru a preveni 
vulnerabilităţile sistemului, FMI trebuie să ţină cont de dificultăţile cu care se confruntă ţările 
în tranziţie sau cele în curs de dezvoltare, în aplicarea cerinţelor impuse de Programul de 
evaluare a sectorului financiar (mai 1999), oferind asistenţă tehnică şi recomandări, creând un 
cadru special vizând politicile economice şi climatul investiţional din aceste state. 
Consolidarea prezenţei FMI în ţările cu venituri scăzute s-a concretizat prin inaugurarea unei 
reţele de centre regionale de asistenţă tehnică în Pacific, Antile, Africa de Est, Africa de Vest 
şi Orientul Mijlociu.  

 
3.3. Supraveghere 
Iniţial, supravegherea s-a axat pe controlul politicii monetare şi bugetare şi pe regimul 

cursurilor de schimb valutar. FMI supraveghează politicile structurale, sectorul financiar şi 
problemele instituţionale, evaluând vulnerabilitatea la crize. Consilierea de către FMI a celor 
185 de ţări membre are drept scop: un cadru economic favorabil creşterii susţinute şi reducerii 
pauperităţi; identificarea surselor de risc şi a vulnerabilităţilor economice; consolidarea 
instituţională şi formularea politicilor. 

Tabelul 2 
Asistenţa FMI în ţările cu venituri scăzute  

(la 30 sept. 2007) 
 

Numărul ţărilor membre cu venituri scăzute* 78 ţări (42% din totalul ţărilor membre) 
Acorduri de împrumut cu titlu de FRPC în vigoare 1,4 mld. USD pentru 25 de ţări 
Reducerea datoriei înscrisă până în prezent, cu titlu PPTE 2,7 mld. USD (valoare nominală) 
Reducerea datoriei acordată până în prezent, cu titlu IADM 3,4 mld. USD** 
Asistenţă tehnică primită de ţările cu venituri scăzute Aproximativ 52%, pe parcursul anului 2005 
Consultări cu titlu art. IV rezolvate cu ţările cu venituri 
scăzute 

45, pe parcursul anului 2005 

Sursa: Fiche technique – octobre 2007, Département des relations extérieures du FMI. 
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Notă:  *Ţări admise să beneficieze de împrumuturi concesionale ale FMI. 
**din care 0,4 mld. USD finanţate din resurse predestinate PPTE.  

Recomandând o implicare mai activă a FMI şi a BM în implementarea strategiilor de 
reducere a pauperităţii în ţările subdezvoltate, ONU a criticat aspru aceste instituţii, pentru că 
au subminat îndeplinirea direcţiilor cuprinse în ODM. Sfătuind ţările să ignore aceste 
obiective, măsurile economice luate de ţările care au aplicat politicile FMI vin în contradicţie 
cu ODM. Un mare număr de ţări cu venituri scăzute au elaborat planuri de creştere la scară a 
strategiilor sectoriale, dar din raţiuni bugetare nu au putut să le aplice. 

Programele de ţară, în patru paşi, ale FMI au dat greş (Polonia; România, cu toate că 
nu a fost consecventă în respectarea acordurilor stand-by; Coreea, unde FMI a impus creşterea 
dobânzii de la 9% la 25%, apoi 40%, urmată de suspendarea ajutoarelor sociale; Indonezia). 
Realizările spectaculoase ale unor ţări care nu au apelat la ajutorul FMI s-a datorat creării 
strategiilor proprii: folosirea rezervelor, crearea locurilor de muncă, dobânzi mici care să 
favorizeze pornirea de noi afaceri, solidaritate socială. Exemple elocvente sunt: China, care 
deţine 75% din creşterea totală a venitului naţional din ţările nedezvoltate; Coreea, unde 
venitul naţional a crescut de opt ori în ultimii 35 de ani. 

Într-un discurs care viza o demarcare a BM de intervenţiile FMI, o ruptură netă cu 
obişnuita apropiere faţă de ajustarea structurală practicată de cele două instituţii, Wolfensohn 
J. (fost preşedinte al BM) afirma: „Noi am învăţat că, înainte de toate, este esenţial să 
elaborăm strategii şi programe macroeconomice mai bine adaptate, armonizate cu politici 
bugetare şi monetare eficace, planurile financiare fiind insuficiente....dezvoltarea nu este 
numai o simplă problemă de ajustare, de buget sau de gestiune financiară sănătoasă, de 
educaţie sau de sănătate, de remedii tehnocrate... de câte ori BM a adoptat o viziune limitată 
privind transformările economice necesare, concentrându-se pe rezultate macroeconomice sau 
pe mari reforme, ca privatizarea, fără a pregăti atent infrastructura instituţională, fără de care 
nicio economie de piaţă nu poate deveni funcţională?”                                          

Susţinând afirmaţiile lui Wolfensohn, Stiglitz J. (fost economist-şef al BM) aprecia că 
FMI în principal, împreună cu BM şi OMC, sunt slabi gestionari ai globalizării. Dar, vocea 
BM se remarcă net faţă de cea a FMI, prin sprijinul şi reuşita proiectelor şi programelor 
susţinute în numeroase ţări, chiar dacă măsurile de austeritate ale FMI subminează adesea 
aceste eforturi. 

Severino considera că FMI ar trebui să privească mai departe de simpla gestionare a 
crizelor financiare şi să se preocupe şi de comportamentele economice necooperative – în 
special în domeniul monetar. Comunitatea internaţională ar avea doar de câştigat dacă FMI ar 
deveni un centru de monitorizare comună şi dialog permanent între naţiunile bogate, cele 
paupere şi cele emergente.  

De-a lungul timpului, în jurul banilor destinaţi dezvoltării au fost create numeroase 
scandaluri financiare, considerându-se că banii proveniţi din ansamblul sistemului de ajutorare 
financiară au fost risipiţi sau chiar deturnaţi faţă de scopul propus, iar multe ţări donatoare 
şi-au subordonat ajutorul propriilor interese politice, strategice şi comerciale, menţinând tutela 
ţărilor paupere. Deseori, frauda şi corupţia au fost considerate rezultat al eşecurilor 
programelor de ajutor, cea din urmă fiind considerată unul din factorii importanţi care 
alimentează subdezvoltarea. 
 
 

Note 
 (1) FRPC şi PŞE sunt acordate cu taxă concesională (numai 0,5%) şi rambursabile într-o perioadă de 
10 ani (cu un termen de graţie de 5½ ani). La 30 apr. 2007 au fost susţinute, prin acord FRPC, 
programe de reforme în 29 de ţări, iar riscurile împrumuturilor concesionale s-au ridicat la suma de 3,9 
miliarde DTS. Până la 30 apr. 2007 nicio ţară nu solicitase ajutor cu titlu PŞE. DST (Drept Special de 
Tragere), unitatea de cont a FMI, care joacă rolul de instrumente internaţionale de plată şi de rezervă;    
„DST pot fi calificate drept un mecanism monetar care comportă o anumită „doză” de credit, sau 
invers.”,  
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în Marin. G., Dumitrescu S., Puiu O. – „Economie mondială”, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 
2003, p. 279 
  La 1 mai 2006, 1USD=0,67978 DST, respectiv la 30 apr.2007 1USD=0,65609 DST,  în Fonds 
Monétaire International – op.cit. 
(2) Sunt rambursabile într-o perioadă de cinci ani (cu un termen de graţie de 3¼ ani). Contribuţiile 
deschiderii acestor fonduri sunt considerate bonificaţii la rata dobânzii, care este redusă la 0,5% pentru 
ţările cu venituri scăzute. În timpul exerciţiului (1 mai 2006-30 apr.2007), Consiliul de administraţie a 
aprobat un APC în sumă de 50,8milioane pentru Liban, în timp ce pentru Haiti şi Rep. Centrafricană 
le-a rambursat anticipat împrumuturile în suma de 33 milioane DTS. La 30 apr. 2007, 2 ţări (Irak şi 
Liban) beneficiaseră de credite APC, a căror sumă se ridica la 347,9 milioane DST. În timpul 
exerciţiului, Malawi a rambursat împrumutul ACN în sumă de 8,7milioane DST. La sfârştul lunii apr. 
2007, 3 ţări (Grenade, Maldive şi Sri Lanka) au solicitat un credit ACN în sumă de 111,5 milioane 
DST.  
(3) DSRP descriu: politicile macroeconomice, structurale şi sociale derulate de o ţară, pe parcursul mai 
multor ani, pentru promovarea creşterii şi reducerea pauperităţii (îmbunătăţirea serviciilor de sănătate 
şi educaţie, protejarea mediului, lupta împotriva SIDA, paludismului şi a altor maladii); cerinţele de 
finanţare externă şi alte surse conexe de finanţare.  
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Rezumat. Stabilitatea economică şi financiară, sustenabilitatea şi dezvoltarea 
durabilă reprezintă preocupări de vârf pentru toate naţiunile lunii, iar acest aspect trebuie să 
devină prioritar atât în Uniunea Europeană, cât şi în România. Efectele negative induse de 
mişcările capitalului pe termen scurt şi ale bulelor speculative ale diverselor categorii de 
active trebuie limitate şi supuse unui control strict prin reglementare şi fiscalitate. Acestea 
trebuie să favorizeze comportamentul antreprenorial, investiţiile pe termen lung şi crearea de 
locuri de muncă în dauna speculaţiilor bursiere şi ţintelor de maximizare a profiturilor pe 
termen scurt caracteristice marilor bănci şi fonduri de investiţii.  
 

Cuvinte-cheie: stabilitate economică şi financiară; bule speculative; controlul 
capitalului speculativ.  

 
Cod JEL: E320, G010.  
 
 
1. Tipologia crizelor financiare 
 
Vorbind în general despre actuala criză globală, facem aprecierea că avem de-a face cu 

o criză financiară. Dar o criză financiară nu este posibilă decât într-un context economic. 
Şi atunci trebuie să acceptăm ideea lui Nicolae Georgescu-Roegen că o graniţă sau o 

delimitare economică trebuie tratată ca o penumbră. 
Încercând să stabilim o tipologie a crizelor financiare trebuie să ţinem cont de 

caracterul lor complex, din mai multe puncte de vedere.  
În primul rând de sistemul factorial-cauzal care le generează. 
În al doilea rând de mediul economic în care se manifestă. 
În al treilea rând de aria de cuprindere. 
Orice clasificare trebuie să aibă capacitatea de sugestie privind măsurile şi activităţile 

antientropice pe care trebuie să le întreprindă decidenţii responsabili. Plecând de la situaţia 
actuală, David Kotz (Voinea, 2009) identifică patru tipuri de crize economice şi financiare: 

a) Criza generată de faptul că salariile cresc mai repede decât productivitatea muncii; 
b) Criza generată de supraconsum; 
c) Criza generată de excesul de investiţii; excesul de investiţii poate conduce la 

supradimensionarea capacităţilor de producţie şi care nu pot fi susţinute de rentabilităţile 
efective; 

d) Criza care provine din baloane speculative. 
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Dar, în prima fază, trebuie să facem distincţie între cauză şi efect. Deşi rolurile se pot 
inversa, în sensul că efectul poate deveni cauză şi aşa mai departe, determinând un caracter 
prociclic al crizelor. 

Fluctuaţiile semnificative ale preţurilor activelor pot influenţa sensibil obiective 
globale importante cum ar fi cele legate de inflaţie, şomaj sau creşterea economică. În anumite 
condiţii extreme, vezi dot-com bubble din anii 2000 sau mai recenta subprime crisis din 
perioada 2007 - prezent, pot genera scăderea dramatică a venitului mediu, reducerea joburilor 
sau instabilitate financiară, în ultimă instanţă afectând bunăstarea generală. Creşterea 
economică stabilă şi continua creare de slujbe în economiile mondiale depind de fapt de 
existenţa stabilităţii financiare.  

Canalele prin care preţurile activelor pot perturba obiectivul global al bunăstării 
cuprind, fără a se limita, următoarele (Pau, 2010): 

- Relaţia creştere preţuri active – creştere consum; s-a evidenţiat, de altfel, că la o 
creştere de 1$ a valorii activelor, consumul creşte cu 5 cenţi. De altfel, o valoare mai mare a 
unor active, de exemplu a celor imobiliare, creşte valoarea de garanţie a acestora, dar şi gradul 
de îndatorare şi solvabilitatea aparentă a proprietarilor, stimulând consumul suplimentar, la 
persoanele fizice sau investiţiile de dezvoltare sau extindere în cazul firmelor.  

- Relaxarea creditului; acest canal a fost un factor de primă importanţă în alimentarea 
bulelor pe diverse pieţe prin stimularea artificială a puterii de cumpărare. Creşterea valorii 
activelor firmelor le-a ameliorat datele financiare şi, implicit, ratingul de îndatorare. Costul 
finanţării lor a scăzut având un rating mai bun, consumul de credite pentru dezvoltare fiind 
astfel stimulat. Odată blocat acest canal, a fost semnificativ diminuată puterea de cumpărare a 
consumatorilor cu consecinţe în contractarea consumului şi afectarea diverselor industrii 
asociate, dar şi a capacităţii întreprinderilor de creştere prin tehnologii şi cercetare. Costul 
finanţării a devenit prohibitiv în combinaţie cu îngreunarea accesului la creditare, în primul 
rând în economiile emergente, unde creşterea economică s-a transformat în recesiune.  

Un eveniment macroeconomic cu impact semnificativ poate genera instabilitate pe 
pieţele de capital sau pe oricare alt tip de piaţă (imobiliară, mărfuri etc.). Astfel de evenimente  
sau lebede negre sunt descrise în literatura economică de unii autori ca impredictibile şi 
putând afecta mase largi de oameni (Taleb, 2007).  

Alţi autori (Roubini, Mihm, 2010) descriu aceste evenimente ca fiind totuşi 
predictibile, măcar pe segmentul bulelor speculative de active, vezi bula imobiliară 
rezidenţială din Statele Unite, denumindu-le lebede albe.  

Efectele acestor evenimente asupra pieţelor de capital, în special a celor încă imature 
sau emergente, sunt cele care ne interesează. Ne referim la panica asociată cu vânzarea masivă 
de acţiuni la spargerea unei bule speculative (vezi bula dot com din SUA), la exuberanţa 
iraţională concretizată prin cumpărarea de titluri financiare asociată formării unor bule 
speculative (vezi legenda tigrilor asiatici şi fondurile speculative create pe acest segment, 
devenit o adevărată modă a anilor respectivi). Totodată, se evidenţiază şi al treilea aspect 
negativ, şi anume reţinerea majorităţii participanţilor din piaţă de a mai face tranzacţii până la 
o clarificare a trendului viitor pe termen mediu sau lung.   

 
2. Problematica stabilităţii financiare 
 
Stabilitatea economică, în general, şi a celei financiare, în special, presupune existenţa 

capacităţii sistemului de a face faţă unor factori entropici endogeni sau exogeni şi de a genera 
şi stimula alţi factori anti-entropici care să conducă la o stare de echilibru dinamic cu 
perspective de progres. 

Statele lumii pot asigura stabilitatea economică numai prin limitarea intrărilor 
speculative de capital şi prin încurajarea investiţiilor pe termen lung, pentru crearea de locuri 
de muncă. Există încă pericolul unor noi bule speculative ale activelor de pe pieţele emergente 
care nu au măsuri adecvate de control al capitalului (Stiglitz, 2010).  
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Aceste efecte secundare pot afecta însă orice altă economie emergentă care eşuează în 
a impune un control eficient al intrărilor şi ieşirilor de capital speculativ, inclusiv România. 
Un semnal puternic în acest sens este dat de măsurile adoptate recent de China şi Brazilia, 
două dintre cele mai importante economii emergente ale lumii, cu scopul de a controla mai 
bine mişcările  capitalurilor pe termen scurt şi a limita posibilele efecte negative. 

În pieţele mature de capital, în perioada premergătoare crizei subprime, s-a vehiculat şi 
promovat mult ideea că poţi cumpăra şi mai multe produse structurate dacă achiziţionezi în 
paralel şi asigurări asociate acestor produse. În realitate era doar un fals transfer de risc către 
un terţ deoarece o parte din societăţile financiare care au practicat, în schimbul unor 
comisioane consistente, acest tip de asigurări au dat faliment sau au intrat în criză de 
lichidităţi. Vezi şi cazul celui mai mare asigurator mondial, gigantul American International 
Group, care a provocat panică în piaţă lăsând fără acoperire poziţii însemnate în bilanţurile 
multor bănci sau fonduri de investiţii. S-a dovedit din nou riscul de contraparte a fost complet 
ignorat în industria fondurilor şi băncilor de investiţii.   

Un alt efect negativ demn de menţionat este complexitatea anormală a relaţiilor 
contractuale încheiate odată cu adoptarea unor poziţii financiare pe derivate produsele 
structurate. Părţile au preferat mai degrabă să deschidă o poziţie nouă, la termen, cu obligaţii 
complementare decât să închidă poziţiile existente. Din acest motiv, nici în prezent nu se pot 
lichida o serie de poziţii, în joc fiind o sumă incertă, care însă se bănuieşte că ar fi extrem de 
mare, distribuită la bănci şi fonduri importante de investiţii (Stiglitz, 2010). 

Analizând situaţia concretă din România începând cu finele anului 2007 şi până în 
prezent putem identifica pentru instabilitatea financiară, pentru că despre aceasta poate fi 
vorba, o serie de factori perturbatori (entropici) atât externi cât şi interni. 

Identificarea acestora trebuie făcută separat pentru cele două componente ale pieţei 
financiare, şi anume piaţa de capital şi piaţa monetară.  

Piaţa de capital a fost influenţată de contactul cu capitalul speculativ străin care a 
preluat şi transmis perturbaţiile complexe de pe pieţele externe în principal. Mişcările 
capitalului speculativ au fost determinate de turbulenţele de pe pieţele externe, de 
oportunităţile aduse de unele instrumente financiare (de exemplu contracte futures pe aur) şi 
de riscurile induse de altele (de exemplu titlurile subprime securitizate). 

În ceea ce priveşte cauzele interne putem identifica ca şi factori negativi: 
- exuberanţa iraţională a investitorilor reflectată în creşterea cotaţiilor acţiunilor 

listate pe majoritatea pieţelor reglementate de capital până la mijlocul anului 2007; 
- volatilitatea exagerată a cursului de schimb al monedei naţionale raportat la 

principalele valute forte; 
- un exces de investiţii de dezvoltare şi expansiune (de exemplu anumite industrii, 

piaţa imobiliară, piaţa de retail) nesustenabile însă prin creşterea corespunzătoare a 
productivităţii muncii şi a veniturilor populaţiei. 

Abordând problematica pieţei monetare dintre factorii exogeni pot fi menţionaţi cei 
care se referă politicile instituţiilor financiare externe majoritare în bănci importante din 
România, precum şi transmiterea unor semnale negative din partea sistemului monetar 
internaţional. 

În plan intern creşterea ratei de politică monetară în momentul în care economia 
funcţiona din inerţia baloanelor speculative şi urma să intre în recesiune a avut ca efect 
blocarea sistemului de creditare.   

Nici băncile nu pot fi scutite de responsabilitate atât timp cât nu au avut garanţii 
suficiente şi efective când au acordat creditele. În altă ordine de idei, apreciem că centrarea 
politicii monetare doar pe ţinta de inflaţie nu a fost suficientă şi chiar a avut efecte adverse.  
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3. Caracteristicile crizei financiare actuale 
 
În primul rând este apreciat aproape unanim că actuala criză financiară cu reverberaţii 

mondiale îşi are originea în SUA. De la exuberanţa iraţională a preţurilor pieţei de capital s-a 
ajuns la baloanele speculative pe piaţa imobiliară, pentru ca, până la urmă, ipotecile, 
transformate prin securitizare în active financiare tranzacţionabile, să fie supuse unui proces 
complex de împachetare şi reîmpachetare multiplă. A urmat vânzarea lor în principalele ţări 
dezvoltate din lume şi, prin aceasta, s-a declanşat un efect contagios.  

Fiecare etapă a accentuat complexitatea produsului iniţial (ipoteca), acesta devenind 
unul structurat. În mod ireversibil a crescut însă riscul asociat noilor instrumente, simultan cu 
scăderea proporţională a capacităţii deţinătorilor acestor titluri de a le evalua şi a înţelege 
incertitudinea legată de valoarea lor.   

Aruncând o privire asupra Europei constatăm că cele mai puternice efecte au apărut în 
ţări situate în special la sud de paralela 45° ceea ce poate să conducă la concluzii interesante. 
Graficul 1 de mai jos ilustrează, prin redarea evoluţiei rentabilităţilor PIB UE-27, a indicelui 
S&P Euro 350 şi a aurului, decalajul şi decuplarea dintre economia reală şi cea financiară în 
contrast cu evoluţia stabilă şi predominant pozitivă unui activ de refugiu cum este aurul.  

S&P Euro 350 este un indice european compus din emitenţi ce activează în zona euro 
fiind caracterizat de o bună diversitate sectorială sau geografică. Observăm că deşi PIB-ul 
UE-27 îşi începuse declinul încă din T1 2008 euforia a continuat să caracterizeze indicii 
pieţelor de capital. Prin contrast, cu toate că revenirea economiei reale a început încă din T1 
2009 procesul de prăbuşire a rentabilităţii virtuale a continuat până în T3 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: Prelucrare date Eurostat, Bloomberg şi Standard & Poors. 

Figura 1. Evoluţia rentabilităţilor S&P 350 Europe, Aur şi PIB UE-27 
 
Revenind la România, este evident că avem de-a face cu o criză complexă, de sistem, 

datorată incoerenţelor politice şi legislative, absenţei unor strategii logice, aplicabile pentru 
dezvoltarea economică. Analizând evoluţia ratei trimestriale de creştere a PIB-ului României, 
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al Uniunii Europene (27 ţări) şi cele ale Ungariei, Poloniei şi Cehiei, redate în Figura 2, putem 
trage următoarele concluzii: 

- Cu excepţia, notabilă a Poloniei, economiile urmărite au scăzut mai mult decât 
media UE şi au recuperat mai puţin decât aceasta; 

- Deşi România a înregistrat la începutul şi la finele perioadei analizate rate de 
creştere mai mari decât celelalte economii urmărite sau decât media UE, în perioada de declin 
economic a avut rate mai mari de scădere; 

- Cu excepţia României şi Ungariei, care sunt deocamdată în jurul unor rate de 
creştere apropiate de zero, Polonia, Cehia dar şi media UE au revenit pe creştere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: Prelucrare date Eurostat. 

Figura 2. Evoluţia ratei trimestriale de creştere PIB 
 
Necorelarea politicilor monetare cu acţiunile guvernelor care s-au perindat la 

conducerea executivă a ţării şi cele ale parlamentului au condus la incoerenţe cu efecte pro-
ciclice. Cu excepţia unei supraîncălziri a economiei din perioada 2004-2008 acţiunile statului 
au creat dezechilibre puternice în gestiunea contului de capital, a contului curent şi a 
deficitului bugetar.  

Aceste dezechilibre nu puteau să nu-şi pună amprenta asupra evoluţiei pieţei de capital 
din România. Astfel, titlurile listate la Bursa de Valori Bucureşti au avut o volatilitate 
considerabil mai mare decât cea a unui indice european reprezentativ, cum este S&P Euro 
350, după cum se poate observa în Figura 3. Mai mult, volatilitatea pieţei de capital autohtone 
este sensibil mai ridicată decât ale pieţelor de capital poloneze, maghiare sau ceheşti.  
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Sursa: Prelucrare dată Bloomberg. 

 

Figura 3. Variaţia volatilităţii indicilor bursieri, perioada 01.01.2006-30.09.2010 
 
România a ratat în ultimii 20 de ani şansa unei transformări graduale, coerente şi 

benefice pentru întreaga populaţie a economiei sale centralizate într-una de piaţă, caracterizată 
de principiile sănătoase ale competitivităţii, eficienţei şi alocării echitabile a resurselor şi 
pachetelor de stimulare. Figura 4 ilustrează amplitudinea prăbuşirii rentabilităţii raportate la 
risc a indicelui BET relativ la indicele european sau cel polonez, maghiar sau ceh.  

 

 
Sursa: Prelucrare date Bloomberg. 
Figura 4. Rentabilitatea raportată la risc, pentru indicii bursieri, perioada 01.01.05-30.09.10 
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4. Concluzii 
 
Crearea şi menţinerea unui sistem financiar stabil trebuie să devină prioritatea 

principală atât a Uniunii Europene, cât şi a statelor membre, inclusiv România. Un astfel de 
sistem constituie premisa unei creşteri economice durabile, de stimulare a mediului de afaceri, 
de creare de locuri de muncă şi de repornire a consumului. 

Comportamentele speculative extreme din piaţa financiară trebuie sancţionate pentru a 
diminua riscurile excesive asumate nu doar de unii investitori individuali, cât mai ales de mari 
instituţii bancare, asigurări sau fonduri de investiţii (SCFESC 2010). Este benefic să se 
stimuleze în schimb comportamentul antreprenorial, investiţiile directe în economia reală, 
creatoare de slujbe şi dezvoltare economică.  

Un mai bun control şi o mai strictă reglementare în perioadele de formare a bulelor 
speculative poate limita semnificativ impactul negativ al prăbuşirii preţurilor diverselor 
categorii de active. 

O altă direcţie de acţiune sunt Standardele Internaţionale de Raportare financiară, de 
Contabilitate sau de Evaluare, în sensul revizuirii şi completării acestora pentru a face 
informaţiile privind situaţiile financiare mai inteligibile şi transparente din prisma valorii şi 
riscului asociat unor instrumente financiare.  

Având în vedere provocarea pe care îmbătrânirea populaţiei Uniunii Europene o aduce 
în faţa tot mai multor naţiuni, se impun măsuri speciale în această direcţie, atât pentru a 
stimula creşterea demografică sau pentru a eficientiza sistemele de pensii cât şi pentru a mări 
eficacitatea programelor de educaţie şi pregătire continuă.   
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Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care l-a avut 
încheierea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional asupra evoluţiei cursului de schimb 
dintre leu şi euro. După evidenţierea rolului central pe care rata de schimb îl are în cazul 
economiei româneşti, articolul studiază modul în care actuala criză economică şi financiară 
s-a propagat în economie şi modul în care ajutorul financiar acordat de către polul de 
organisme internaţionale coordonate de către FMI s-a răsfrânt asupra evoluţiilor 
macroeconomice. Concluziile sunt legate de necesitatea continuării restructurării 
macroeconomice, astfel încât împrumutul să îşi dovedească utilitatea pe termen mediu şi lung. 
 

Cuvinte-cheie: curs de schimb; criza financiară; Fondul Monetar Internaţional; 
România. 

 
Coduri JEL: F31, F33, F35. 
Cod REL: 10J. 
 
 
1. Introducere 
 
Motivaţia alegerii acestei teme este dată de rolul central pe care cursul de schimb l-a 

jucat în cazul României pe toată perioada de după abandonarea sistemului economic 
centralizat. Întreaga politică monetară a ţării noastre a fost construită având ca element central 
cursul de schimb. Deşi, începând cu 2005, strategia de politică monetară a  fost modificată, 
trecându-se la ţintirea directă a inflaţiei, „spectrul” cursului de schimb este încă prezent, multe 
dintre deciziile agenţilor economici, dar şi ale autorităţilor fiind adoptate în funcţie de valorile 
trecute, prezente şi viitoare ale acestei variabile macroeconomice.  

Importanţa cursului de schimb pentru politica macroeconomică a României face 
deosebit de interesantă studierea interrelaţiei dintre acesta şi celelalte variabile 
macroeconomice pentru determinarea canalelor şi modalităţilor de influenţă a cursului asupra 
celorlalţi indicatori, dar şi a celorlalţi indicatori asupra cursului, astfel încât să se poată 
determina modalitatea prin care stabilitatea macroeconomică este atinsă.  

 
2. Mecanismele transmisiei crizei financiare în România 
 
Actuala criză financiară este caracterizată de deprecierea  monedelor naţionale, de 

diminuarea rezervelor valutare, de fragilitatea sectorului bancar, dar şi de scăderea încrederii 
că măsurile de redresare adoptate de către autorităţi vor fi eficiente. Deşi nu toţi economiştii 
au aceleaşi păreri despre cauzele izbucnirii turbulenţelor, totuşi, motivaţia este de cele mai 
multe ori atribuită variabilelor fiscale, deficitelor externe ridicate, fragilităţii sistemului 
bancar. 

Declanşarea crizei pe parcursul anului 2008, dar mai ales la începutul anului 2009, în 
cadrul structurilor financiare, dar şi al economiilor reale din ţările dezvoltate  din vestul 
Europei, nu puteau să nu se facă resimţite şi în cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. 
Aceste ţări  sunt puternic dependente de restul ţărilor din Uniunea Europeană, iar situaţia 
economică negativă a ţărilor dezvoltate economic s-a răsfrânt şi asupra ţărilor emergente. 
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Evoluţiile economice negative sunt transmise asupra cursurilor de schimb prin 
intermediul mai multor canale (Costica, Bojesteanu, Handoreanu, 2009, pp.165-166): 

a) primul canal este cel al exportului: principala piaţă de desfacere externă pentru 
produsele din ţările Central şi Est-Europene este reprezentată de către restul ţărilor 
componente ale UE, însă fiecare dintre ţările afectate de criză va încerca să îşi protejeze 
industria autohtonă, ca urmare va prefera să consume produse de provenienţă internă, ceea ce, 
coroborat cu contracţia dimensiunilor pieţei de desfacere, ca urmare a crizei, va avea ca 
rezultat o scădere dramatică a exporturilor. Scăderea exporturilor are ca şi consecinţă o 
diminuare a cantităţii de valută intrată în ţară, ca urmare o cantitate mai mică de valută oferită, 
deci o depreciere a monedei naţionale. 
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Sursa: Grafic propriu realizat pe baza datelor BNR. 

Figura 1. Evoluţia exporturilor României în perioada 2003-2010 (mil. EUR) 
 
b) al doilea canal este cel al fluxurilor străine de numerar intrate în ţară pentru realizarea 

de investiţii directe sau de portofoliu: ca efect al crizei, investitorii sunt  mai prudenţi în ceea ce 
priveşte investiţia în alte ţări, ca urmare vor sista sau amâna investiţiile directe. Referitor la 
investiţiile de portofoliu, situaţia este şi mai sensibilă, deoarece marii jucători externi din cadrul 
pieţelor financiare vor încerca să îşi lichideze poziţiile deschise, astfel încât pierderile survenite 
ca urmare a prăbuşirii pieţelor bursiere să fie cât mai reduse, indiferent de efectele pe care 
anumite decizii sau tranzacţii le au asupra pieţei financiare dintr-o anumită ţară. 
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Sursa: Grafic propriu realizat pe baza datelor BNR. 
 

Figura 2. Evoluţia investiţiilor străine directe în România în perioada 2007-2010 (mil. EUR) 
 

c) al treilea canal este cel al transferurilor curente nete care au rolul de a echilibra 
deficitul de cont curent şi de a creşte oferta de valută în ţările emergente. O caracteristică a 
soldului contului curent al României este aceea că, pe întreaga perioadă de după 1990, s-au 
înregistrat deficite mai mici decât deficitul balanţei comerciale, datorită efectului pozitiv al 
transferurilor curente nete. Pentru România, acest aspect a devenit cu atât mai important, 
odată cu aderarea la UE, moment în care libera circulaţie a forţei de muncă a dus la o migrare 
a forţei de muncă spre această piaţă. Dacă până în 2004 balanţa transferurilor oferea doar o 
împărţire între transferurile curente ale administraţiei şi transferurile private, din 2005 s-a 
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realizat o împărţire a transferurilor private în transferuri ale lucrătorilor şi alte transferuri 
private, transferurile lucrătorilor fiind estimate la aproximativ 60% din valoarea totală. Aşa 
cum rezultă şi din Figura 3, transferurile curente nete au suferit un declin considerabil în cazul 
României după declanşarea crizei economice mondiale. De aceea, canalul de transmitere a 
crizei a afectat inclusiv evoluţia cursului de schimb prin diminuarea ofertei de valută pe piaţa 
forex din ţara noastră. 
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Sursa: Grafic propriu realizat pe baza datelor BNR. 

Figura 4. Evoluţia transferurilor curente nete în România în perioada 2005-2010 (mil. EUR) 
 
d) Al patrulea canal este legat de creditarea în valută în majoritatea ţărilor din regiune, 

atât agenţii economici, cât şi persoanele fizice preferând acest mod de finanţare, ceea ce a 
determinat accentuarea problemelor financiare pe măsură ce moneda naţională s-a depreciat. 
Se poate observa în cazul României o schimbare a modului de îndatorare pe măsură ce criza 
s-a adâncit. Dacă la începutul anului 2007 creditele în lei acordate populaţiei şi sectorului 
nefinanciar reprezentau doar aproximativ 60% din volumul creditelor în valută, s-a ajuns în 
octombrie 2009 la un volum aproximativ egal al celor două tipuri de creditare, pentru ca în 
iulie 2010 ponderea creditului în valută în creditul în lei să fie de doar 84%. Această 
reorientare a clienţilor către creditele denominate în monedă naţională exprimă o atitudine 
mult mai prudentă faţă de cursul de schimb, agenţii economici conştientizând efectul pe care 
evoluţia nefavorabilă a cursului de schimb îl poate avea asupra activităţilor lor. 
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Figura 3. Evoluţia creditelor în valută şi lei în România în perioada 2007-2010 (mil. RON) 
 

Deteriorarea acestor canale ca urmare a crizei financiare are ca efect o depreciere a 
monedelor naţionale ale ţărilor emergente.  

 
3. Abordarea FMI referitoare la regimul de curs de schimb 
 
În rolul său de organizaţie interguvernamentală care are scopul de a asigura 

funcţionarea sistemului financiar internaţional, supraveghind politicile macroeconomice 
adoptate de către ţările membre, mai ales de către cele care se confruntă cu probleme legate de 
cursul de schimb şi deficitul de cont curent, Fondul Monetar Internaţional a emis recomandări 
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referitoare la liberalizarea politicilor economice, de cele mai mult ori ca o condiţie pentru 
acordarea diferitelor tipuri de credite sau de ajutoare financiare. Aplicarea acestor 
recomandări a afectat cursul de schimb al ţărilor implicate, aşa cum era şi de aşteptat având în 
vedere rolul central pe care îl joacă în cadrul fiecărei economii.   

Dezbaterea  între un regim de curs fix şi unul flexibil a fost adesea încurcată de către 
Fondul Monetar Internaţional, ale cărui recomandări s-au modificat în concordanţă cu 
circumstanţele economice. La începutul crizei asiatice, FMI-ul acuza  ancorele valutare uşoare 
nu neapărat pentru producerea crizei asiatice, ci pentru amplificarea costurilor crizei. Este 
adevărat că legarea monedei de altă monedă încurajează creşterea creditelor fără acoperire în 
monedă străină, ceea ce ridică costurile pentru datornici, ducând la falimentul firmelor şi al 
băncilor. Acestea, împreună cu pierderile suferite de autorităţile monetare în încercarea de a 
apăra cursul de schimb de atacurile speculative au dus la accentuarea pierderilor şi la 
modificarea de doctrină suferită de FMI. Deşi, pentru o perioadă îndelungată de timp, a 
susţinut regimurile valutare fixe ca armă de luptă împotriva inflaţiei, FMI s-a reorientat, la 
sfârşitul anilor ’90 ai secolului trecut, către soluţiile extreme, bazate pe ancore valutare tari, 
consilii monetare, dolarizare sau flotare pură. După criza argentiniană din 2001-2002, FMI a 
realizat o nouă schimbare de doctrină, recomandând flotarea controlată, însoţită de ţintirea 
inflaţiei. Aceste schimbări de recomandări arată marea incertitudine care afectează încă acest 
domeniu. Analiza regimului valutar ar trebui realizată ţinându-se seama de performanţele 
macroeconomice obţinute în contextul unui anumit regim valutar. În teorie, regimul ales ar 
trebui să fie capabil să influenţeze inflaţia prin crearea unei ancore externe pentru moneda 
naţională, dar, în acelaşi timp, menţinându-se efectul neutru asupra creşterii economice pe 
termen lung; dar dacă prin menţinerea cursurilor fixe pentru o perioadă prea mare de timp 
riscul de criză creşte, este foarte probabil ca şi performanţa macroeconomică să fie afectată. 

Ajutorul acordat de FMI poate reprezenta un semnal către partenerii externi ai ţării 
respective că economia ţării respective se va reface folosind resursele suplimentare primite şi 
respectând măsurile impuse de organismul internaţional. Totuşi, prezenţa Fondului Monetar 
într-o anumită ţară indică faptul că aceasta se află într-o situaţie dificilă, aşa cum remarcau şi 
Sachs şi Radelet (1998, p. 4). Autorii remarcă şi faptul că Fondul a acţionat în vederea 
diminuării gradului de încredere în economiile ajutate atunci când a afirmat că motivaţia 
crizelor este dată mai degrabă de slabele fundamente economice decât de panica din rândul 
creditorilor. Sachs şi Radelet (1998, p. 52) afirmă ca FMI nu joacă rolul de împrumutător de 
ultimă instanţă, iar anunţul viitoarelor împrumuturi care vor fi acordate nu are efectul dorit de 
a opri fuga creditorilor din economia respectivă. De asemenea, măsurile restrictive impuse 
odată cu acordarea creditului au ca efect secundar întărirea suspiciunilor potenţialilor 
investitor referitor la capacitatea economiei de a se reface, putând genera aşa-numita „panică 
raţională”. 

Tot în defavoarea apelării la ajutorul FMI intervine şi Stiglitz (2000, p. 1). Acesta arată 
că Fondul utilizează două categorii de măsuri: austeritatea fiscală şi politica economică 
conservatoare. Autorul afirmă că aceste măsuri au funcţionat doar în cazul crizei datoriilor din 
anii ’80 ai secolului XX. O altă critică la fel de importantă pe care economistul o aduce FMI 
este aceea că FMI nu acordă atenţie problemelor de la nivel microeconomic, sau, în cazul în 
care acest lucru se întâmpla, soluţiile adoptate sunt tot cele folosite la nivel macro, fără a se 
face nici o adaptare la nevoile agenţilor economici. 

 
5. Acordul cu FMI şi evoluţia cursului de schimb şi a indicatorilor  

macroeconomici din România  
 

După anul 2000, economia românească a căpătat un avânt nesperat, dar mult aşteptat, 
înregistrând o creştere rapidă a PIB. Conform Franks (2009, p. 1), în perioada 2003-2008 
creşterea PIB-ului era în medie de peste 6,5 procente pe an. Această creştere rapidă a devenit 
posibilă din cauza investiţiilor străine directe şi fluxurilor de capital străin – partea majoră a 
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acestor fonduri a fost  facilitată de băncile străine, care şi-au creat filiale în România. Tot acest 
capital străin a alimentat cheltuielile de consum şi a condus la un bum al investiţiilor de către 
companiile locale. Această creştere rapidă a împrumuturilor a condiţionat expunerea  
României la efectele crizei financiare. Din cauza colapsului global al creditelor, ţara a început 
să se confrunte brusc cu probleme în atragerea capitalului străin. Problemele au afectat şi rata 
de schimb valutar, ceea ce a condus la o depreciere de peste 15 procente a valutei naţionale în 
raport cu euro din octombrie 2008 încoace. Din motivul că mai mult de jumătate din creditele 
private interne sunt în valută străină, leul mai slab conduce la situaţia în care companiile şi 
consumatorii au de plătit dobânzi mai mari la credite. Ca rezultat al acestor procese, creşterea 
s-a încetinit de la valoarea medie de 9 procente înregistrată pe parcursul ultimelor trei 
trimestre ale anului 2008, ajungând la un declin de 13 procente în trimestrul patru. Aceasta e 
echivalent cu una din cele mai dramatice diminuări a creşterii economice din pieţele 
emergente.  

Motivaţia acestei evoluţii este dată de evoluţia economiei mondiale, criza care a afectat 
toate ţările nu a lăsat neatinsă economia românească. Ca urmare a evoluţiilor macroeconomice 
nefavorabile din ţările de provenienţă s-au înregistrat masive ieşiri ale fondurilor străine din 
ţară, ceea ce se poate observa cu uşurinţă în evoluţia cursului de schimb EUR/RON ilustrată în 
Figura 5. Aşa cum rezultă şi din studierea graficului, în momentul în care fondurile străine 
plasate pe termen scurt (în principal, investiţiile financiare) au fost retrase de pe piaţa 
românească, euro s-a apreciat cu aproximativ 7% faţă de moneda naţională în numai 10 zile.  
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Sursa: Grafic propriu realizat pe baza datelor BNR. 

Figura 5. Evoluţia cursului EUR/RON în perioada 01.09.2008-30.11.2008 
 
La mijlocul anului 2009, Guvernul României a semnat un nou acord de împrumut cu 

Fondul Monetar Internaţional, după ce precedentul acord stand-by, în sumă de 250 milioane 
DST, încheiat în 2004, a fost abandonat în 2006 fără a se folosi nimic din suma acordată ca 
împrumut. 

În cadrul acestui nou împrumut, Fondul a impus condiţii dure referitoare la nivelul 
deficitului bugetar, inflaţie şi restructurarea companiilor de stat. Evoluţia tuturor acestor 
indicatori, precum şi garanţiile guvernamentale şi modul în care sunt cheltuite fondurile 
alocate de către Uniunea Europeană trebuie raportate lunar sau trimestrial către FMI. 

Acordul cu FMI a fost realizat luând în considerare trei direcţii de acţiune în vederea 
restructurării macroeconomice: reducerea deficitului bugetar, reducerea inflaţiei şi 
consolidarea sectorului bancar. 

În ceea ce priveşte deficitul bugetar, acesta nu trebuie să depăşească plafoanele 
trimestriale impuse de către Fond cu mai mult de 200 de milioane lei. De asemenea, garanţiile 
guvernamentale acordate sectorului nonfinanciar nu trebuie să depăşească 6 miliarde pentru 
fiecare trimestru. Companiile de stat nu sunt nici ele ocolite de prevederile acestui acord, 
Ministerul Finanţelor şi cel al Muncii trebuind să realizeze o permanentă monitorizarea a 
companiilor de stat, astfel încât acestea să fie restructurate, să se reducă remuneraţiile, iar 
managementul să fie demis în cazul în care nu reuşeşte să se conformeze exigenţelor 
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Acordului. Una dintre cele mai controversate măsuri prevăzute în cadrul acestei înţelegeri a 
fost legată de Legea Salarizării Unice a Bugetarilor, care prin redefinirea veniturilor unei largi 
categorii de salariaţi a creat profunde nemulţumiri şi, totodată, la nivel macroeconomic o 
restrângere a consumului. Suplimentar, s-a implementat un sistem riguros de urmărire a 
modului în care fondurile europene sunt alocate şi cheltuite. 

În ceea ce priveşte reducerea inflaţiei, BNR trebuie să depună toate eforturile pentru 
menţinerea inflaţiei în limitele impuse de către ţinta oficială de 3,5% +/- 1punct procentual 
stabilită pentru 2009, dar şi pentru 2010. Banca Naţională trebuie să se consulte cu Fondul 
dacă rata de inflaţie iese din marjele de variaţie stabilite pentru fiecare trimestru. Aşa cum 
rezultă şi din Figura 6, BNR nu a reuşit să atingă ţinta de inflaţie stabilită anterior decât în 
anul 2007, dar îşi menţine angajamentul asumat de a aduce acest indicator macroeconomic în 
limitele benefice pentru economie. 
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Sursa: Grafic propriu realizat pe baza datelor BNR. 

Figura 6. Evoluţia inflaţiei în cadrul intervalului de variaţie prestabilit 
 

În vederea consolidării sectorului bancar, BNR trebuie să se consulte cu Fondul în 
cazul adoptării de noi regulamente prudenţiale; de asemenea trebuie să grăbească introducerea 
Standardelor Internaţionale de Raportare Contabilă în  practica bancară curentă şi să adapteze 
procedurile de garantare a depozitelor cu Directiva europeană legată de schemele de garantare.  

În contextul macroeconomic din prima jumătate a anului 2009, încheierea unui acord 
cu FMI şi UE a fost soluţia cea mai bună care putea fi adoptată având în vedere faptul că 
puţinele fonduri străine care mai existau în ţară erau pe cale să o părăsească. Mai mult decât 
asigurarea de resurse financiare suplimentare, împrumutul obţinut a fost un semnal pozitiv 
pentru investitorii străini, care au căpătat garanţia că politicile macroeconomice adoptate în 
ţara noastră vor fi unele coerente, menite să asigure stabilitatea financiară. Isărescu (2009, 
p. 31) afirmă că,  în cazul economiei româneşti, unele ajustări ar fi fost foarte dureroase fără 
asistenţă financiară externă. De exemplu, dacă riscul apariţiei gap-ului din finanţare s-ar fi 
materializat la nivelul maxim anticipat pentru anul 2009, atunci cel mai probabil presiunile de 
depreciere a leului ar fi rezultat într-o criză a cursului de schimb, cu efecte negative asupra 
inflaţiei şi implicit asupra activelor financiare ale populaţiei denominate în lei. 

Deficitul de cont curent situat în 2008 la nivelul de aproximativ 13% din PIB trebuia 
finanţat în lipsa creditului extern acordat agenţilor economici privaţi,  a fost nevoie de 
finanţarea publică a consumului excedentar producţiei. Se poate reitera aici importanţa 
echilibrului intertemporal dintre deficitul de cont curent şi cel fiscal: deficite externe aparent 
sustenabile se pot foarte uşor transforma în situaţii de criză atunci când se pierde finanţarea 
externă, iar deficitele fiscale se pot transforma foarte uşor în imposibilitatea respectării 
planurilor de asigurări sociale atunci când finanţarea lipseşte. 

În pofida diminuării sale la 4,4% din PIB în 2009, doar aproximativ jumătate din 
această sumă poate fi susţinută prin intermediul investiţiilor străine directe, pentru restul 
trebuind a fi găsite surse suplimentare de finanţare. Din acest motiv, aşa cum arată şi Isărescu 
(2009, p. 34), în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a cursului real efectiv al monedei naţionale, 
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este de dorit stabilizarea acestuia în jurul unui nivel compatibil cu un deficit de cont curent ce 
poate fi acoperit confortabil prin investiţii străine directe. 

Deficitul de cont curent este unul dintre principalii factori de influenţă ai cursului de 
schimb, mai ales pentru o ţară atât de dependentă de importuri cum este România. Pentru 
perioada ianuarie 2006 – iulie 2010 ecuaţia care defineşte fiind:   

EURRON = 1.609566315 + 0.04446915777 ×CAD 
Această ecuaţie arată că 4,44% din nivelul deficitului curent se va transpune într-o 

creştere a cursului de schimb exprimat în cotaţie directă, respectiv într-o depreciere a leului.  
Faptul că numai un procent de 28,23% din evoluţia cursului este explicată de evoluţia 

deficitului de cont curent arată că şi alţi factori, dintre care aşteptările joacă poate cel mai 
important rol, influenţează acest indicator. 

La începutul anului 2010, majoritatea analiştilor financiari considerau că dacă impactul 
negativ al fricţiunilor politice din ţara noastră va înceta, cursul de schimb al leului în raport cu 
moneda unică europeană se va menţine la un nivel relativ stabil. În condiţiile în care acordul 
cu FMI se va desfăşura conform înţelegerii iniţiale, analiştii de la Commerzbank, Nomura 
International, SocieteGenerale sau JP Morgan realizau o prognoză pentru cursul de schimb 
înregistrat la sfârşitul lui 2010 de 3,9 – 4 EUR/RON după o uşoară depreciere înregistrată în 
prima jumătate a anului. 

Anticipările optimiste de la începutul anului nu s-au materializat deoarece măsurile 
adoptate „peste noapte” la sfârşitul lunii iunie au avut ca urmare o „explozie” a cursului de 
schimb, moneda naţională depreciindu-se cu 2% în doar patru zile. Deşi creşterea cu 5 puncte 
procentuale a TVA şi scăderea salariilor din domeniul bugetar cu 25% au dus la continuarea 
acordului cu Fondul şi la primirea următoarei tranşe de finanţare, tensiunile sociale s-au 
acutizat, aceste răbufnind din ce în ce mai violent începând cu luna august (atunci când 
masurile s-au resimţit din ce în ce mai pregnant în consum). 

Ca urmare a acestor evoluţii macroeconomice nefavorabile, aşteptările analiştilor 
financiari s-au înrăutăţit; în septembrie, Raiffeisen Bank previziona un curs EUR/RON pentru 
sfârşitul anului de 4,4, în timp ce aşteptările Unicredit erau ceva mai optimiste: 4,35 
EUR/RON. Având în vedere gradul ridicat de interdependenţă între deficitul de cont curent şi 
cursul de schimb, precum şi faptul că aproximativ 70% din comerţul exterior al României se 
desfăşoară cu ţările UE, se poate prevedea o înrăutăţire a situaţiei balanţei de plăţi externe. 

Datorită evoluţiilor macroeconomice mondiale şi deprecierii euro faţă de dolarul 
american, leul se poate dovedi vulnerabil şi în acest segment al pieţei valutare, înregistrând o 
depreciere accentuată şi faţă de moneda americană. Cum această valută a fost şi ea preferată 
pentru creditare, există posibilitatea ca procentul creditelor neperformante să crească şi 
România să trebuiască să apeleze şi la împrumuturi private pentru recapitalizarea băncilor 
lipsite de fonduri. Această nevoie de resurse se va traduce prin tensiuni suplimentare asupra 
cursului. 

Un moment dificil se va înregistra şi în luna mai 2011 atunci când actualul acord se va 
finaliza şi când autorităţile vor trebui să găsească resurse de finanţare. Aşa cum deja s-a 
anunţat, guvernul va încerca în prima jumătate a anului următor să încheie o nouă înţelegere 
cu FMI, dar pentru aceasta trebuie să se asigure coerenţa politicii macroeconomice, 
restructurarea sectorului public şi sprijinul populaţiei pentru măsurile adoptete de către clasa 
politică. 

 
5. Concluzii 
 
Setul de măsuri macroeconomice adoptate ca urmare a acordului încheiat între 

România şi FMI nu a avut succesul aşteptat. Lipsa de coerenţă a măsurilor adoptate, 
insuficienta restructurare, precum şi tensiunile sociale acumulate în cadrul sectorului public au 
făcut ca efectul suportului financiar adoptat să nu aibă efectul aşteptat în momentul iniţierii 
acestuia. În conformitate cu Croitoru (2010, p. 2), criza financiară şi perspectivele privind 
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creşterea economică au diminuat riscurile asociate cu dezechilibrele externe, dar împreună cu 
populismul au crescut îngrijorările privind sustenabilitatea fiscală. Pe termen mediu, 
provocarea constă în asigurarea sustenabilităţii fiscale fără a pune în pericol perspectivele 
creşterii economice şi fără a rămâne în urma altor ţări central europene din UE.  
Acordul cu Fondul Monetar Internaţional a avut ca efect scăderea presiunilor de depreciere a 
leului şi, implicit, o diminuare ceteris paribus a presiunilor inflaţioniste care apar prin 
intermediul canalului cursului de schimb, aşa cum afirmă şi Isărescu (2009, p. 34), dar în 
condiţiile în care mediul economic nu oferă niciun semnal de revenire, acesta va fi insuficient 
pentru menţinerea cursului la nivelul actual. 
 
 
Bibliografie 
Carneiro, D., „Crisis Management: A Survey of Issues and Suggestions”, Conference on Critical 

Issues in Financial Reform: Latin American/Caribbean and Canadian Perspectives, June 1-2, 
2000, Toronto, Canada 

Costică, I., Bojesteanu, E., Handoreanu, C., „Exchange Rate Comovement in Central and Eastern 
Europe Following the 2007-2008 Financial Crisis”, Journal of International Scientific 
Publications: Economy & Business, 2009 

Croitoru, L., „Creşterea economică, criza şi populismul”, articol publicat în Ziarul Financiar, 
11 octombrie, 2010 

Franks, J., „FMI va acorda României un ajutor pentru combaterea crizei”, interviu acordat către IMF 
Survey Magazine, May 5, 2009 

Isărescu, M., „Finanţarea dezechilibrului extern şi ajustarea macroeconomică în condiţiile crizei 
financiare. Cazul României”, discurs cu ocazia acceptării ca membru corespondent al Academiei 
Regale a Doctorilor, 24 noiembrie, 2009 

Radelet, S., Sachs J., „The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects”, Brookings 
Papers on Economic Activity, Volume I, 1998 

Stiglitz, J., „What I Learned at the World Economic Crisis”, The Insider (print edition), April 17, 2000 
http://www.bnr.ro/Baza-de-date-interactiva-604.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 778 

EVALUAREA EFICIENŢEI STIMULENTELOR FISCALE  
ÎN GRECIA ŞI POLONIA 

 
Alexandru LEONTE 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
alexandruleonte@yahoo.com 

 
 

 Rezumat. Studiul efectelor măsurilor de politică fiscală asupra sectorului privat este 
un subiect de cercetare macroeconomică care a beneficiat de multă atenţie de-a lungul 
timpului. În contextul crizei economice, o serie de chestiuni legate de domeniul politicii 
fiscale sunt reevaluate. În această lucrare este studiat impactul politicii fiscale asupra 
consumului privat şi a creşterii economice în două ţări ale Uniunii Europene, Grecia şi 
Polonia. Rezultatele indică faptul că există o puternică legătură între politica fiscală şi output 
în Polonia. În Grecia,  influenţa politicii fiscale asupra output-ului este irelevantă. 

 
 Cuvinte-cheie: politică fiscală; efect de multiplicator; comportament ricardian; 

comportament keynisist. 
 

Coduri JEL: E21, E62. 
Coduri REL: 8K, 10D. 

 
 

1. Introducere 
 
Studiul efectelor măsurilor de politică fiscală asupra sectorului privat este un subiect 

de cercetare macroeconomică care a beneficiat de multă atenţie de-a lungul timpului. În 
contextul crizei economice, o serie de chestiuni legate de domeniul politicii fiscale sunt 
reevaluate. Aceste demersuri au o motivaţie evidentă: politica fiscală are un rol-cheie în a 
reaşeza economiile afectate de criza economică pe un drum caracterizat de creştere economică 
sustenabilă. 

În această lucrare este studiat impactul politicii fiscale asupra consumului privat şi a 
creşterii economice în două ţări ale Uniunii Europene, anume Grecia şi Polonia. Alegerea 
acestor ţări este motivată de faptul că ambele au fost afectate de criza economică, totuşi, 
magnitudinea impactului acesteia diferă foarte mult (Figura 1). 

 

 
Sursa: Eurostat. 

Figura 1. Creştere economică trimestrială în Grecia şi Polonia 2007Q3-2010Q2 
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Răspunsul politicii fiscale la această situaţie de criză a fost o creştere a deficitului 
fiscal, datorită unei majorări a cheltuielilor publice coroborată cu o diminuare a încasărilor la 
buget (vezi figurile 2 şi 3). 

 

 
 Sursa: Eurostat. 

Figura 2. Principalele variabile de politică fiscală în Grecia 2007-2009 (% GDP) 
 

 
Sursa: Eurostat. 

Figura 3. Principalele variabile de politică fiscală în Polonia 2007-2009 (%GDP) 
 
Teoria economică consacrată (spre exemplu, modelul IS-LM) afirmă că o politică 

fiscală expansionistă, obţinută fie printr-o creştere a cheltuielilor guvernamentale sau o 
scădere a impozitelor, determină o intensificare a activităţii economice şi o creştere a 
consumului privat. Aceasta ipoteză este cunoscută sub numele de „efectul fiscal de 
multiplicator  (keynesist)”. Alte studii au indicat o relaţie diferită între politica fiscală şi 
consumul privat. Două teorii principale contrazic ipoteza multiplicatorului fiscal (Reitschuler, 
2008, pp. 119-120). Una din ele este ipoteza echivalenţei ricardiene, conform căreia o politică 
fiscală expansionistă nu are efect asupra output-ului sau a consumului privat, deoarece 
indivizii raţionali vor anticipa o viitoare creştere a impozitelor care va finanţa expansiunea din 
prezent. Aceasta ar corespunde unui „efect de multiplicator nul”. Altă ipoteză non-keynesistă 
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oferă argumente pentru un „efect negativ de multiplicator”, afirmând că o creştere a 
consumului privat poate fi declanşată de o contracţie fiscală, deoarece aceasta din urmă 
conduce la o îmbunătăţire a expectaţiilor indivizilor privind sustenabilitatea politicii fiscale şi 
venitul lor viitor. Pentru Giavazzi şi Pagano (1990), această ipoteză este utilizată pentru a 
explica evoluţia economică a Irlandei şi a Danemarcei în anii ’80. 

Începând cu valoroasa contribuţie făcută de Barro (1974), a existat un număr 
semnificativ de lucrări care au analizat această chestiune. În contextul actual, este important să 
se determine care din cele trei ipoteze funcţionează, şi care este magnitudinea efectului de 
multiplicator. 

Un alt mod de a studia comportamentul ricardian vs. keynesisit al agenţilor este analiza 
relaţiei dintre deficitul fiscal şi deficitul de cont curent, după Nickel şi Vansteenkiste (2008). 
O relaţie directă şi semnificativă semnalează o situaţie a „deficitelor gemene”, ce corespunde 
unui comportament de tip keynesist (un stimulent fiscal creşte cantitatea de bani disponibilă şi 
astfel sunt încurajate importurile), în timp ce o relaţie slabă sau negativă indică un 
comportament ricardian. Ambele abordări acordă un rol important expectaţiilor indivizilor 
privind sustenabilitatea politicii fiscale, şi există un consens cvasiaunanim conform căruia 
principalul indicator economic ce conţine informaţii în această privinţă este datoria publică 
(unele dintre lucrările care ajung la această concluzie sunt menţionate în recenzia literaturii 
(Nickel, Vansteenkiste, 2008). Un nivel scăzut şi constant al datoriei sau o creştere uşoară a 
acesteia semnalează o politică fiscală sustenabilă şi încurajează un comportament keynesist, în 
timp ce niveluri mari ale datoriei corespund comportamentului ricardian. 

Contribuţia acestei lucrări este reprezentată de evaluarea influenţei cheltuielilor 
publice şi a deficitului bugetar asupra consumului privat şi a creşterii economice din Grecia şi 
Polonia. De asemenea, voi verifica dacă nivelul sau dinamica datoriei publice are un efect 
semnificativ asupra consumului privat.   

 
2. Modelul 
 
Voi studia efectul politicii fiscale asupra consumului privat şi creşterii economice 

utilizând regresia simplă şi multiplă. Voi construi patru modele, conform specificaţiilor din 
Tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Specificaţiile modelelor de regresie 
 

Model Variabilă dependentă Variabilă independentă 
Model #1 Consum privat Cheltuieli publice 
Model #2 Consum privat Deficit bugetar 
Model #3 Creştere economică Cheltuieli publice 
Model #4 Creştere economică Deficit bugetar 

 
Eşantionul constă în observaţii trimestriale ce acoperă perioada 2000Q1 – 2010Q1. 

Datele sunt preluate de la Eurostat. Toate variabilele sunt exprimate ca deviaţii procentuale faţă 
de perioada anterioară. Pentru a ţine cont de mecanismul de transmisie al politicii fiscale sunt 
incluse şi lag-uri ale variabilei independente (se testează un număr maxim de patru lag-uri). 

Rezultatele indică o corelaţie foarte scăzută între variabilele dependente (consumul 
privat şi creşterea economică) şi variabilele de politică fiscală în cazul Greciei. Marea 
majoritate a ecuaţiilor testate reprezintă modele nonvalide. Anexa 1a indică ecuaţia cu 
indicatorul R – pătrat ajustat cel mai mare pentru Grecia. Situaţia Poloniei este foarte diferită. 
Analiza indică un puternic impact al cheltuielilor publice atât asupra consumului privat 
(Anexa 1b) cât şi asupra creşterii economice (Anexa 1c). Aceasta ar însemna că un pachet de 
stimulente fiscale ar avea probabil un efect pozitiv în Polonia. Se observă de asemenea că 
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estimările pentru parametrii ce corespund variabilelor semnificative statistic implică existenţa 
unei relaţii directe între cheltuielile publice şi consumul privat, respectiv PIB. Un efect de tip 
ricardian poate explica influenţa negativă a celui de-al patrulea lag al cheltuielilor publice 
asupra ambelor variabile dependente, dar se observă că pe termen scurt în economia poloneză 
este valabil un comportament keynesist (daca guvernul va cheltui mai mult, PIB-ul va creşte, 
dar în acelaşi timp cheltuielile de anul viitor as putea să scadă, şi asta pune în pericol PIB-ul 
de anul viitor). 

În continuare, voi testa dacă nivelul şi/sau dinamica datoriei publice are influenţă 
asupra consumului privat. Pentru cazul Greciei, modelul (Anexa 2a) include consumul privat 
ca variabilă dependentă (exprimat ca deviaţie procentuală) şi datoria publică (nivelul curent, şi 
valoarea prezentă şi un lag al deviaţiei procentuale). Pentru Polonia, modelul este similar, însă  
va include şi cheltuielile publice (valoare curentă şi lag-uri, vezi Anexa 2b). În ambele situaţii, 
dinamica datoriei publice are un impact semnificativ asupra consumului privat. În Grecia, o 
creştere a datoriei publice duce la o scădere a consumului privat. Acest fapt semnalează 
comportament ricardian, explicat de percepţia negativă pe care publicul o are referitor la 
politica fiscală. În Polonia, dinamica datoriei publice are un efect pozitiv asupra consumului 
privat, ceea ce denotă iarăşi comportament keynesist. 

 
3. Concluzii 
 
În această lucrare am analizat influenţa politicii fiscale asupra consumului privat şi a 

creşterii economice în două ţări ale Uniunii Europene, Grecia şi Polonia. Rezultatele arată o 
influenţă semnificativă şi pozitivă a cheltuielilor publice asupra consumului privat şi a 
creşterii economice în Polonia, ceea ce înseamnă că  un stimulent fiscal va avea un impact 
pozitiv în această ţară. În Grecia, politica fiscală nu influenţează output-ul şi consumul. 
Analiza influenţei datoriei publice asupra consumului privat relevă de asemenea că în 
economia poloneză predomină un comportament keynisist, spre deosebire de cea grecească, 
unde predomină un comportament ricardian. Prin urmare, Polonia, spre deosebire de  Grecia, 
poate utiliza eficient instrumente de politică fiscală pentru a combate criza economică.  
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Anexe 
 

Anexa 1a. Influenţa cheltuielilor publice asupra consumului privat în Grecia 
 

 
 

Anexa 1b. Influenţa cheltuielilor publice asupra consumului privat în Polonia 
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Anexa 1c. Influenţa cheltuielilor publice asupra creşterii economice în Polonia 
 

 
 

Anexa 2a. Influenţa datoriei publice asupra consumului privat în Grecia 
 

 
 
 
 
 
 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 784 

Anexa 2b. Influenţa datoriei publice asupra consumului privat în Polonia 
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Rezumat. Efectele social-politice ale corupţiei se manifestă prin degradarea 
funcţională, politică şi morală a autorităţilor publice centrale şi locale, care este o rezultantă 
a extinderii corupţiei politice, prin diminuarea competenţei politice transparente şi 
responsabile, prin pauperizarea populaţiei şi creşterea tensiunilor sociale.  

În activitatea executivului, corupţia are drept efect calitatea diminuată a 
administraţiei publice, existenţa unui sistem decizional neoficial şi a unor  legături strânse 
între crima organizată, funcţionarii publici şi politicienii corupţi.  

Efectele corupţiei se exteriorizează şi în relaţiile internaţionale, manifestându-se prin 
comportamentul incompetent, iresponsabil, provocator şi subiectiv-convenţional al 
persoanelor cu funcţii de răspundere care, în relaţiile cu parteneri străini, promovează în 
mod prioritar interesele personale şi corporative în raport cu interesele naţionale, ceea ce 
subminează iremediabil imaginea şi credibilitatea ţării în calitatea sa de partener în relaţii 
internaţionale.  
 

Cuvinte-cheie: corupţie; strategie anticorupţie; libertate economică. 
 

Coduri JEL: H26, H30, A13, A14, K3. 
 
 

1. Introducere    
  

Nu este neapărat nevoie să fii adeptul ideilor alarmiste sau panicarde pentru a observa 
că ameninţarea, sub diversele forme de manifestare, de-a lungul timpului a fost permanent 
prezentă în relaţiile dezvoltate între oameni, că şi-a perfecţionat metodele specifice de acţiune, 
stând la baza cauzelor nenumăratelor stări conflictuale care au umbrit evoluţia societăţii 
omeneşti, atât din punct de vedere social, cât şi economic.  

Printre priorităţile de natură economică, politică şi socială ale fiecărei ţări se numără şi 
prevenirea şi combaterea corupţiei. Contracararea fenomenului este un proces de lungă durată, 
corupţia neputând fi extirpată, putând şi trebuind însă să fie diminuată printr-un control riguros, 
prin aplicarea unor măsuri de prevenire, care să vizeze factorii criminogeni şi înlăturarea 
condiţiilor care o generează, cât şi prin depistarea nemijlocită a actelor de corupţie şi angajarea 
răspunderii juridice a persoanelor care se fac vinovate prin săvârşirea unor astfel de fapte. De 
asemenea, se impune completarea măsurilor de prevenţie şi contracarare a fenomenului cu 
acţiuni de educare a populaţiei în spiritul intoleranţei faţă de actele de corupţie şi de obţinere a 
sprijinului acesteia în campaniile anticorupţie promovate de autorităţile publice.  
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2. Aspecte teoretice   
 
În contextul internaţionalizării fenomenului corupţiei şi al apariţiei unor noi forme de 

criminalitate, preocuparea majorităţii statelor faţă de acest fenomen s-a intensificat în ultima 
perioadă, concretizându-se în adoptarea unor politici şi mecanisme instituţionale la nivel 
european şi nu numai.   

Rigoarea în folosirea termenilor cu care operăm în această lucrare, va da sens şi 
valoare discursului şi sinergie acţiunii, deoarece definiţiile oferite de dicţionarele şi glosarele 
din domeniul securităţii apărute în ultimul timp în lume nasc de cele mai multe ori controverse 
în privinţa stabilirii relaţiei cauză-efect. Unele se referă la protejarea de pericole (securitatea 
obiectivă), altele la sentimentul de siguranţă (securitatea subiectivă) sau la absenţa oricărei 
îndoieli (încrederea în cunoştinţele proprii). Importantă este înţelegerea deplină a lor, în 
special a celor importaţi din altă limbă pentru ca să nu apară confuzii în exprimare şi 
înţelegere cu urmări atitudinale grave. Deosebirile dintre conceptele analizate sunt date de 
genul proxim şi diferenţa specifică care dezvăluie caracteristicile esenţiale ale fiecăruia,  
evidenţiind astfel imaginea complexităţii lor, în care elementele de specificitate se combină cu 
ipostazele multiple în care este folosit de specialiştii în domeniu şi nu numai.  

Din această perspectivă, o prezentare grafică a indicatorilor care individualizează fiecare 
concept poate oferi o imagine pe cât de sintetică, pe atât de lămuritoare asupra valorii, locului şi 
rolului acestora în formularea discursului pe teme din domeniul securităţii şi apărării: 

    
Figura 1. Indicatorii de apreciere a vulnerabilităţilor 

 
Ameninţările, pericolele, riscurile şi vulnerabilităţile la un loc sau numai o parte dintre 

ele sunt conştientizate în mod diferit de statele lumii, aflate chiar în acelaşi areal. 
Sensibilităţile generate de probleme istorice deschise, nivelul de dezvoltare economică, 
puterea militară, ambiţiile hegemonice, interesele naţionale fundamentale, calitatea de 
membru sau nu la o alianţă militară funcţională ş.a. dau percepţiei sensuri, nuanţe şi 
particularităţi naţionale sau de grup. De aceea proporţiile şi importanţa sferelor afectate de 
corupţie impun abordarea strategică a acestui fenomen, prin urmare elaborarea şi 
implementarea unei strategii naţionale de prevenire şi combatere a acesteia.  
 

3. Metode şi rezultate   
 
Oportunitatea elaborării şi punerii în practică a unei strategii de prevenire şi combatere 

a corupţiei la nivel naţional este determinată de conştientizarea imposibilităţii de a 
dezrădăcina corupţia doar prin aplicarea unor măsuri cu caracter penal-restrictiv, a necesităţii 
unei noi abordări complexe a acestui fenomen, inclusiv a îmbinării acţiunilor de prevenire a 
corupţiei cu cele de depistare, instrumentare şi sancţionare a acesteia.  

Obiectivele unei strategii anticorupţie vizează:  
- identificarea domeniilor afectate, a condiţiilor care favorizează corupţia, 

prevenirea acesteia şi consolidarea sistemului de măsuri pentru detectarea şi 
contracararea fenomenului;  
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- respectarea principiului separaţiei puterilor în stat şi colaborarea acestora într-
un cadru strict constituţional şi legal;  

- adaptarea cadrului legislativ naţional la cerinţele legislaţiei comunitare şi 
internaţionale;  

- asigurarea transparenţei activităţii instituţiilor publice;  
- implicarea societăţii civile şi a sectorului privat în prevenirea corupţiei, crearea 

unei atmosfere de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei.  
Toate elementele strategiei trebuie să acţioneze cumulativ şi să fie eficient coordonate 

pentru a fi realmente interdependente, astfel încât efectul pozitiv al unuia dintre ele să le 
fortifice pe celelalte şi invers.  

În mod consecvent, România a abordat problema luptei împotriva corupţiei pe trei 
paliere, respectiv prevenire, combatere şi sancţionare, pornind de la gravitatea consecinţelor 
pe care le poate produce nerespectarea normelor în materie. Astfel, mecanismele de prevenţie 
au fost destinate asigurării unei transparenţe sporite, care să reducă cât mai mult posibilităţile 
de eludare a legii, astfel, prin activităţile de prevenire se identifică şi se reduce vulnerabilitatea 
entităţilor publice la corupţie. 

Acţiunile circumscrise sferei combaterii sunt mai energice decât cele dedicate 
prevenirii şi, de regulă, pot conduce la aplicarea unor sancţiuni administrative. Măsurile de 
combatere intervin atunci când s-a produs deja o încălcare a normelor juridice, ale cărei 
consecinţe juridice nu sunt însă foarte grave, ele având mai degrabă potenţial de a genera 
corupţie, decât să constituie acte de corupţie în sine. În această categorie se înscriu  politicile 
privind evitarea conflictului de interese şi a incompatibilităţilor, rolul comisiilor de disciplină, 
mecanismele de combatere a spălării banilor, inspecţiile administrative, activitatea de audit, 
corpuri de control etc. 

În ceea ce priveşte sancţionarea, aceasta vizează acele situaţii în care actele de corupţie 
s-au produs deja, consecinţele au fost constatate,  singura intervenţie care mai poate avea loc 
fiind sancţionarea penală a celor vinovaţi, în scopul evitării perpetuării acestor fapte. 
Mecanismele de sancţionare sunt în competenţa instituţională a sistemului judiciar.  

De regulă, măsurile care vizează lupta împotriva corupţiei nu se limitează la cele de 
ordin legislativ, acestea având implicaţii atât la nivel instituţional, cât şi la nivel de politici 
publice, putând vorbi despre o intercorelare a diverselor măsuri legislative şi instituţionale la 
nivel sectorial. Această abordare porneşte de la premisa că, în esenţă, majoritatea evoluţiilor 
se situează la nivel normativ, şi numai prin prisma efectelor produse pot fi diferenţiate ca 
adresându-se unei structuri sau alteia. Astfel, la baza evoluţiilor identificate se situează cele 
pur legislative, de drept material sau procesual, cu incidenţă punctuală asupra sferei lor de 
aplicabilitate sau asupra normelor pe care le evocă. Pe următoarea treaptă se identifică 
evoluţiile instituţionale, determinate de modificări legislative urmate de aplicarea acestora în 
contextul instituţional deja existent. S-a putut constata că o lipsă de adecvare a măsurilor 
adoptate la nevoile instituţionale reale a dus la eşecul reformelor. Cea din urmă treaptă, 
considerată ca fiind şi cea mai importantă, este cea a politicilor publice, care se  caracterizează 
printr-o abordare globală a fenomenului şi nu una punctuală. În acest context, evoluţiile 
politicilor publice surprind deopotrivă evoluţii legislative şi instituţionale, toate adoptate cu 
scopul de a atinge obiectivul determinat prin politica publică şi de a produce un real impact în 
domeniul prevenirii, combaterii şi sancţionării corupţiei. 

Datele statistice oficiale, precum şi cele prezentate de organizaţiile neguvernamentale 
specializate în domeniu, rezultatele cercetărilor ştiinţifice, sociocriminologice şi informaţiile 
organelor de drept impun constatarea faptului că fenomenul corupţiei a afectat domeniile 
politic şi instituţional, economic, judiciar şi de drept, de instruire şi educaţie, de asistenţă 
socială şi medicală, investiţional şi de comerţ internaţional. 

Impactul economic al corupţiei se manifestă în diverse moduri. Tergiversarea 
birocratică la întocmirea documentelor, incapacitatea statului de a asigura securitatea 
producătorilor, lobbysmul, protecţionismul, traficul de influenţă, concurenţa neloială, 
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reglementările şi controalele de stat excesive, ce afectează mecanismele economiei de piaţă şi 
libera concurenţă, descurajând potenţialii investitori şi iniţiativa privată, duc la creşterea 
costului proiectelor publice, la diminuarea eficienţei economice, la extinderea evaziunii 
fiscale, la reducerea plăţilor la buget şi la dezvoltarea economiei subterane.  

În România cadrul legislativ privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii 
Europene a fost aliniat standardelor, în acest sens fiind adoptat şi cadrul legal pentru 
combaterea fraudei şi falsificării mijloacelor de plată, pentru protecţia euro împotriva 
falsificării şi pentru combaterea corupţiei. În acest context, în anul 2002 a fost creat Parchetul 
Naţional Anticorupţie, iar în anul 2004 Biroul de Combatere a Fraudelor Comunitare şi 
Serviciul pentru combaterea infracţiunilor de crimă organizată şi corupţie.  

Corpul de control al primului ministru a fost desemnat ca punct de legătură cu OLAF, 
atribuţiile acestui oficiu fiind preluate de Direcţia de Inspecţie a primului ministru. A fost 
adoptată, de asemenea, Strategia Naţională Anticorupţie care include Programul Naţional de 
Prevenire a Corupţiei şi Planul Naţional de Acţiune împotriva Corupţiei.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 au fost aprobate Strategia naţională 
anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007, precum şi prin Hotărârea Guvernului nr. 609 
din 4 iunie 2008 a fost aprobată Strategia naţională anticorupţie privind sectoarele vulnerabile 
şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010. Strategia a avut drept misiune 
prevenirea şi combaterea corupţiei prin perfecţionarea şi aplicarea riguroasă a cadrului 
normativ, prin stabilitate şi coerenţă legislativă şi prin consolidarea instituţională a 
organismelor cu atribuţii decisive în domeniu. Măsurile adoptate la nivelul administraţiei în 
vederea implementării strategiei au vizat în principal armonizarea legislativă şi coordonarea 
cadrului legal în materie (majoritatea măsurilor din planul de acţiune fiind de ordin legislativ). 

În ceea ce priveşte elaborarea unor strategii şi planuri de acţiune sectoriale detaliate 
privind lupta împotriva corupţiei în celelalte sectoare publice considerate vulnerabile, la 
nivelul autorităţilor cu atribuţii de control (Autoritatea Naţională a Vămilor, Garda Financiară, 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative) au fost aprobate strategii pentru prevenirea 
şi combaterea faptelor de corupţie şi planuri de acţiune aferente. 

De asemenea, au existat proiecte şi iniţiative implementate în parteneriat cu organizaţii 
neguvernamentale, care au avut un impact important în direcţia creşterii transparenţei la 
nivelul administraţiei publice locale prin dezvoltarea consiliilor pentru transparenţă locală, ce 
reunesc administraţia publică locală şi organizaţiile societăţii civile de la nivel local, care au 
generat o creştere a transparenţei administraţiei, a participării civice în procesele de decizie, 
dar şi o monitorizare activă a procesului de achiziţii publice şi a execuţiei bugetare. 

Cu toate acestea, până în acest moment, fenomenul corupţiei de la nivelul 
administraţiei publice nu a fost cuantificat în mod real. Pentru a realiza o imagine cât mai 
precisă a gradului de răspândire a corupţiei în România, vom prezenta în cadrul acestei lucrări 
cele mai recente rapoarte ale unor organizaţii nonguvernamentale reputate, cum este 
Transparency International, Global Integrity care prezintă ca principali indicatori de măsurare 
a corupţiei, ca fiind: 

- Indicele de Percepţie a Corupţiei, care clasează peste 150 de ţări în funcţie de gradul 
în care este percepută existenţa corupţiei în rândul oficialilor şi politicienilor, acesta bazându-se 
pe datele privind corupţia din sondajele specializate efectuate de mai multe instituţii 
independente de renume; 

- Barometrul Global al Corupţiei reprezintă un sondaj de opinie ce măsoară percepţia 
publicului larg asupra corupţiei şi experienţele oamenilor legate de acest fenomen; 

- Indicele Plătitorilor de Mită reprezintă un sondaj care evaluează oferta de corupţie 
în tranzacţiile de afaceri internaţionale, predispoziţia companiilor din ţările puternic 
industrializate de a folosi mită în afara ţărilor de origine. 

Dacă urmărim nivelul Indicelui de Percepţie a Corupţiei în România, comparativ cu 
media UE, observăm o stagnare a nivelului în ultimii trei ani, în jur de 3,8 puncte din 10, fapt 
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ce poate fi explicat prin lipsa de coordonare strategică în privinţa măsurilor legislative şi 
instituţionale instituite, la aceste realităţi adăugându-se o serie de conflicte între puterile 
statului, conflicte care au condus la destabilizarea şi decredibilizarea măsurilor adoptate de 
acestea, având ca rezultat final vulnerabilizarea excesivă a tuturor pilonilor de integritate şi 
afectarea credibilităţii reformelor şi a României în general. 

 

 
Sursă: Transparency International Romania, realizat pe baza datelor statistice privind Indicele  
de Percepţie a Corupţiei şi Barometrul Global al Corupţiei. 

Figura 2. Evoluţia indicelui de percepţie a corupţiei în perioada 1997-2009 
 
Dacă avem în vedere informaţiile cu privire la tendinţele corupţiei în percepţia 

publicului larg, informaţii oferite de Barometrul Global al Corupţiei, putem realiza şi o 
evaluare a schimbărilor petrecute de-a lungul timpului asupra instituţiilor considerate ca fiind 
cele mai corupte (1 – deloc corupt, 5 – extrem de corupt), a eficacităţii eforturilor făcute de 
guverne în lupta anticorupţie, dar şi a numărului de cetăţeni plătitori de mită: 

 

 
Sursă: Transparency International Romania, realizat pe baza datelor statistice privind Indicele  
de Percepţie a Corupţiei şi Barometrul Global al Corupţiei 

 

Figura 3. Eficienţa măsurilor anticorupţie întreprinse în perioada 2006-2009 
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Sursă: Transparency International Romania, realizat pe baza datelor statistice privind  
Indicele de Percepţie a Corupţiei şi Barometrul Global al Corupţiei 

 

Figura 4. Evoluţia corupţiei în instituţiile din România şi în procentele plătitorilor de mită 
 

Având în vedere rezultatele extrem de slabe reliefate observăm că, corupţia este 
percepută pe scară largă, în România fiind necesară transpunerea reformelor anticorupţie 
dintr-un cadru pur formal în rezultate concrete, palpabile şi sustenabile. În acest sens, este 
necesar ca implementarea reformelor anticorupţie să se sprijine pe o voinţă politică reală şi 
puternică, care să conducă la aplicarea eficientă a mecanismelor de combatere şi prevenire a 
corupţiei, anterior manifestării acesteia, precum şi eficientizarea mecanismelor de sancţionare, 
atunci când sunt comise fapte de corupţie, inclusiv prin pronunţarea de pedepse de natură a 
descuraja fenomenul. 

Prin urmare nu ne rămâne decât să constatăm că România se află într-o situaţie 
îngrijorătoare în ceea ce priveşte reformele structurale mai profunde, confruntându-se cu 
provocări instituţionale şi în ceea ce priveşte libertatea economică globală, ca urmare a 
corupţiei pe scară largă, dat fiind faptul că o formă avansată de libertate economică 
(corespunzătoare unui index de 100%) asigură un drept absolut de proprietate, o deplină 
libertate pentru circulaţia bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi a forţei de muncă, precum şi 
absenţa totală a unor intervenţii sau constrângeri din partea statului. În anul 2010, România 
înregistrează un indice de libertate economică de 64,2%, înregistrând un scor cu 1,0% mai bun 
decât în anul 2009, reflectând totuşi uşoare îmbunătăţiri în jumătate din cele 10 criterii de 
evaluare luate în considerare, şi anume:  

- mediul de afaceri  – gradul în care sunt facilitate afacerile, de la înfiinţarea şi până 
la lichidarea unei întreprinderi;  

- politica comercială – măsura în care regimul comercial tarifar şi netarifar afectează 
relaţiile comerciale externe; 

- politica fiscală – evaluarea sistemului naţional de taxe şi impozite; 
- cheltuielile bugetare  – măsura în care statul reuşeşte să asigure bunuri publice cu 

valoare reală pentru populaţie cu cheltuieli minime; 
- politica monetară – evaluarea stabilităţii preţurilor în conexiune cu existenţa 

măsurilor de control a preţurilor; 
- investiţii – măsura în care fluxurile de capital sunt liberalizate şi, în special capitalul 

străin; 
- sistemul financiar-bancar – evaluarea nivelului de securitate financiar-bancar şi a 

intervenţiei statului în activitatea acestui sector; 
- dreptul de proprietate – gradul în care proprietatea privată este reglementată de legi 

pertinente şi este garantată de autorităţile statului; 
- corupţia – măsura în care mediul de afaceri percepe corupţia la nivel 

guvernamental, judiciar şi administrativ; 
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- forţa de muncă – nivelul de interacţiune angajaţi-angajatori în relaţie cu măsuri 
restrictive guvernamentale. 

Pe baza criteriilor de mai sus, economiile naţionale se împart în cinci categorii: libere 
(index 80%-100%), preponderent libere, (70,0%-79,9%), moderat libere (60,0%-69,9%), 
preponderent lipsite de libertate (50,0%-59,9%) şi economii lipsite (îngrădite) de libertate 
economică (0,0%-49,9%). 

Tabelul 1 
Valoarea criteriilor de evaluare ale României în perioada 2005 – 2010 

 şi aprecierea evoluţiei Indexului libertăţii economice în anul 2011 
 - % - 

Domeniul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evoluţie 
2011 

Index mediu total 50.8 58.9 61.3 63.2 66.3 64.2 ↓ 
Libertatea mediului de afaceri 30 74.5 70.9 74.9 76.2 72,5 ↓ 
Libertatea comercială 65.4 63.4 74 85.8 83.4 87,5 ↑ 
Libertatea fiscală 80.1 91.7 91.7 87 70.2 85,8 ↓ 
Libertatea cheltuielilor bugetare 74.8 74.2 74.9 70 47.1 59,8 ↓ 
Libertatea monetară 62.6 66.6 69.7 75 77.9 73,3 ↓ 
Libertatea de investiţii 30 50 50 60 64.7 75,0 ↑ 
Libertatea financiară 50 50 60 50 65.1 50,0 - 
Libertatea drepturilor de proprietate 30 30 30 35 61.3 40,0 ↑ 
Corupţia 28 29 30 37 56.6 38,0 ↑ 
Libertatea muncii 57 59.8 61.4 57.1 60.9 60,4 ↑ 

Sursă: Index of Economic Freedom World Rankings. 
 

Sigur, pe măsura creşterii eficienţei sistemului judiciar, a diminuării incidenţei actelor 
de corupţie la nivel înalt şi în administraţia locală, se va realiza echilibrarea societăţii 
româneşti pe principii de justeţe şi echitate, însă asigurarea libertăţii şi a dezvoltării 
economice rămâne un proces secvenţial care presupune fundamentarea altor concepte legate 
de tipologia evolutivă a societăţii. 

 
4. Concluzii 
 
Oricât de relevanţi ar fi indicatorii de măsurare a corupţiei analizaţi în mod individual, 

aceştia nu pot reflecta decât o imagine parţială a nivelului general în care se găseşte ţara 
noastră, însă oferă un reper esenţial în încercarea de stabilire a priorităţilor privind prevenirea 
faptelor de corupţie în România. 

De aceea considerăm ca obiectiv major al politicii de prevenire a corupţiei, 
implicarea societăţii civile şi informarea opiniei publice cu privire la cauzele şi 
consecinţele corupţiei. Dezvoltarea cooperării interinstituţionale şi a relaţiilor cu 
societatea civilă trebuie să se axeze pe: 

- facilitarea cooperării între instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii corupţiei, 
precum şi între acestea şi societatea civilă;  

- coordonarea eforturilor acestor instituţii prin facilitarea schimbului de informaţii; 
- încurajarea desfăşurării în comun a unor acţiuni, obţinerea de resurse umane sau 

tehnice necesare unor acţiuni de amploare, identificarea şi eliminarea principalelor 
impedimente apărute în practică; oferirea unei imagini complete şi coerente a 
eforturilor autorităţilor în acest domeniu. 
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În ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei, capacitatea de punere în practică trebuie 
semnificativ consolidată, iar legislaţia existentă trebuie aplicată în mod riguros. România 
trebuie să pună în aplicare planurile sale de soluţionare definitivă a problemelor cu care se 
confruntă şi în mod particular trebuie să îmbunătăţească capacitatea administrativă a 
instituţiilor relevante din domeniu, să pună în practică o reformă efectivă a sistemului juridic, 
să recruteze şi să pregătească personalul necesar şi să ia măsuri cu impact semnificativ asupra 
corupţiei, pentru că doar în această manieră se poate evidenţia etica unei guvernări, respectiv 
gradul de sănătate morală a unei societăţi. 

 
 
Bibliografie 
Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007 
Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 
Strategia naţională anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe 

perioada 2008-2010 
Index of Economic Freedom World Rankings 
Transparency International Romania, Politici şi studii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a V-a. Stabilitate macroeconomică 793 

STABILIREA PRIMELOR DE RISC ŞI COSTUL RISCULUI: O CALE 
CU DOUĂ SENSURI 

 
Bogdan MOINESCU 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
bogdan.moinescu@fin.ase.ro  

 
 

Rezumat. Studiul urmăreşte să investigheze mecanismele interne ale sectorului bancar 
care pot da naştere unei spirale negative a riscului de credit, prin modelarea interacţiunii 
dintre creşterea primelor de risc şi cea a ratei cheltuielilor cu provizioanele. Rezultatele 
statistice sugerează că în timp ce modificarea măsurii pierderii aşteptate la nivelul 
portofoliului de credite reprezintă un determinat puternic al setării primelor de risc, 
majorarea primei de risc reprezintă unul dintre factorii importanţi pentru creşterea 
cheltuielilor cu provizioanele în băncile din România. Astfel, se confirmă faptul că stabilirea 
primelor de risc la niveluri excesive ar putea afecta stabilitatea bancară. Cu toate acestea, 
analiza empirică nu respinge ipoteza aşteptărilor raţionale pentru procesul de stabilire a 
primelor de risc la nivelul creditelor acordate clienţilor nebancari. 

 
Cuvinte-cheie: prime de risc de credit; cheltuieli cu provizioanele; spirale negative ale 

riscului de credit; dezintermediere financiară; performanţă financiară. 
 
Coduri JEL: G01, G17, G21, G32, G33. 
Coduri REL Codes: 10D, 10E, 10I, 11C. 
 
 
Introducere 
Deşi vulnerabilităţile naturale ale sectorului bancar sunt penalizate, cu precădere, de 

factori externi şi transformate în crize financiare, însuşi comportamentul instituţiilor de credit 
poate reprezenta o sursă importantă de risc sistemic. Revelaţia colectivă a instituţiilor de credit 
privind iminenţa materializării unor riscuri specifice, ce urmează adesea unei perioade 
îndelungate de subevaluare a pierderilor probabile, poate declanşa un fenomen generalizat de 
dezintermediere financiară, pe multiple paliere ale activului sistemului bancar. Odată 
declanşat procesul de reducere a finanţării economiei, pot apărea turbulenţe ample pe pieţele 
financiare, evidenţiate de evoluţii puternic nefavorabile, atât în termeni de lichiditate, cât şi de 
preţ ale pieţei de capital, pieţei monetare şi a celei valutare. Deşi replierea instituţiilor de 
credit către zonele bilanţiere mai solide pare a fi soluţia optimă la nivel individual, 
sincronizarea comportamentului de autoconservare în faţa materializării riscurilor accelerează 
contracţia (corecţia) valorii unor active financiare, contribuind la formarea unor spirale 
(cicluri) nocive pe pieţele financiare.  

Spiralele negative ale riscului de credit reprezintă o ameninţare puternică la adresa 
stabilităţii financiare, întrucât acestea reduc rapid solvabilitatea instituţiilor bancare şi 
comprimă puternic oferta de monedă din economie (dezintermediere financiara), afectând 
finanţarea sectorului real. Semnalele timpurii ale posibilei apariţii ale unui ciclu nociv al 
riscului de credit sunt date de majorarea rapidă a cheltuielilor cu provizioanele, reducerea 
abruptă a ritmului creditării şi intrarea pe o pantă negativă a finanţării economiei. Aceste 
procese sunt urmate, cel mai adesea, de creşterea semnificativă a primelor de risc percepute de 
bănci, cu scopul de a acoperi aşteptata majorare a cheltuielilor cu provizioanele prin creşterea 
veniturilor nete din dobânzi. 

Cercetările empirice întreprinse în acest sens sunt, însă, puţin numeroase, în special în 
cazul ţărilor emergente. Abordările cantitative se limitează, în general, la modele de risc de 
credit care includ printre factorii determinanţi rate de dobândă sau diferite măsuri ale primelor 
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de risc. Soluţiile metodologice aplicate în evaluarea impactului condiţiilor macroeconomice 
asupra capacităţii de rambursare a debitorilor individuali constau fie în completarea setului de 
variabile explicative ale funcţiei de scoring cu indicatori agregaţi (Bunn, Redwood, 2003, 
Antunes, Ribeiro, Antao, 2005), fie în utilizarea unor funcţii de legătură care modelează 
dinamica unor poziţii financiare relevante din bilanţul şi contul de profit şi pierdere al 
debitorului prin intermediul unor ecuaţii ce includ variabile macroeconomice (de Bandt, 
Bruneau, El Amri, 2008). În cazul modelelor de risc de credit la nivel agregat, fie că vorbim 
despre modele la nivelul economiei, fie că vorbim despre modele cu specificaţii sectoriale, 
soluţiile metodologice constau în utilizarea unor regresii multiple cu factori macroeconomici. În 
acest context, variabila dependentă este exprimată fie prin rata creditelor neperformante, fie prin 
rata provizioanelor pentru riscul de credit (Hoggarth, Whitley, 2003, Dermine, Neto de 
Carvalho, 2008), în timp ce tehnicile econometrice predilecte sunt reprezentate de regresii de tip 
SUR sau modele de tip VAR (Jorda, 2005, Drehmann et al., 2006, Jimenez, Mencia, 2007). 
Toate aceste abordări nu consideră, însă, efectele succesive în mai multe runde (cicluri) de 
propagare ale interacţiunii reciproce dintre dinamica primelor de risc şi cea a creditelor 
neperformante. 

În acest context, scopul prezentului studiu este acela de a analiza mecanismele interne 
ale sectorului bancar care pot da naştere unei spirale negative a riscului de credit, fenomen ce 
reprezintă o ameninţare serioasă la adresa stabilităţii financiare prin impactul său asupra 
solvabilităţii instituţiilor bancare. Pentru a oferi un răspuns adecvat acestei linii de cercetare, 
obiectivul operaţional al prezentului studiu este de a construi un model econometric simplificat 
al interacţiunii dintre creşterea primelor de risc şi cea a ratei cheltuielilor cu provizioanele.  

Studiul este structurat pe patru secţiuni, încheindu-se cu principale concluzii şi direcţii 
viitoare de analiză. În prima secţiune am sintetizat cele mai importante consideraţii din 
literatura şi practica de specialitate privind modelele macroeconomice de risc de credit, 
punând accentul pe aspectele de evaluare cantitativă şi variabilele explicative utilizate. În 
secţiunea a doua am descris cadrul analitic al mecanismului de formare a spiralelor negative 
ale riscului de credit. În secţiunea a treia am prezentat datele utilizate, descriind detaliat atât 
raţionamentul economic, cât şi evidenţele statistice care au condus la selecţia variabilelor 
explicative. În secţiunea a patra am surprins sintetic principalele aspecte empirice privind 
elaborarea şi testarea modelului macroeconomice simplificat de risc de credit. Acestea au fost 
aplicate în cadrul unui exerciţiu de simulare care permite evaluarea riscului declaşării unui 
proces de dezintermediere financiară ca urmare a creşterii disproporţionate a primelor de risc. 

 
Cadrul metodologic 
Legătura funcţională dintre prima de risc (pr) şi rata cheltuielilor cu provizioanele(1) 

(RCP) este exprimată printr-un sistem de ecuaţii simultane cu cele două componente. 
Probabilitatea declanşării unei spirale negativă a riscului de credit, precum şi viteza sa de 
propagare sunt sugerate de intensitatea interacţiunii dintre cele două variabile dependente. 
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Modificarea primei de risc este influenţată de aşteptările privind evoluţia ratei 
cheltuielilor cu provizioanele şi cele privind dinamica portofoliului de credite acordate 
clienţilor nebancari într-un orizont de timp de patru trimestre şi modificarea marjei CDS 5Y 
aferentă riscului suveran. La acestea se adaugă şi modificarea cursului de schimb, al cărui 
interval de impact urmează a fi determinat (r). Relaţia funcţională este considerată liniară, iar 
aşteptările privind rata creditelor neperformante sunt considerate raţionale.  

Ecuaţia a doua porneşte de la ipoteza potrivit căreia relaţia funcţională dintre variabila 
endogenă şi setul de indicatori explicativi este descrisă de funcţia logit. Această abordare este 
eligibilă din perspectiva  raţionamentului economic care statuează că relaţia dintre ratele de 
neperformanţă a creditelor bancare şi contextul economic prezintă o formă neliniară. Setul de 
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factori determinanţi este completat de variabile bancare, precum modificarea primei de risc şi 
cea a pătratului abaterii dinamicii stocului creditelor neguvernamentale de la nivelul său 
natural (sustenabil(2)).  

Indicele compozit al situaţiei macroeconomice se formează dintr-o combinaţie liniară 
de indicatori economici, respectiv:  
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unde, sγ  este vectorul coeficienţilor (senzitivităţilor) care se aplică vectorului de valori de n 
variabile macroeconomice, tm , tε  reprezintă termenul de eroare, care este independent de tm  
şi identic şi normal distribuit, respectiv ),0(~ εσε Nt  şi ),0(~ εε ΣNt . 

Din punct de vedere economic, semnele coeficienţilor indicatorilor de intrare arată 
sensul influenţei acestor variabile asupra valorilor pe care le înregistrează variabila 
dependentă, în timp ce nivelul acestora reprezintă cvasielasticităţi ce sugerează intensitatea cu 
care variabila exogenă determină variabila explicată.  

Impactul individual al factorilor determinanţi asupra evoluţiei simultane a variabilelor 
dependente este studiat pe baza diferenţelor de ordinul întâi (cu pas trimestrial), tehnica de 
estimare folosită fiind metoda SUR. Aceasta soluţie îmbunătăţeşte eficienţa estimării, în 
contextul în care corelaţia semnificativă dintre variabilele dependente ale sistemului de ecuaţii 
poate induce o corelaţie ridicată a termenilor de eroare. 

 
Datele utilizate 
Datele utilizate pentru estimarea sistemelor de ecuaţii acoperă informaţii cu frecvenţă 

trimestrială din perioada 2003:Q2(3) –2009:Q2, iar cele pentru testare acoperă perioada 
2009:Q3 –2010:Q2.  

Selecţia variabilelor relevante a fost realizată prin alegerea din teoria şi practica de 
specialitate a unei mulţimi de şapte de indicatori economici. Sursa datelor referitoare la 
indicatorii financiari (prima de risc, rata cheltuielilor cu provizioanele, creditul 
neguvernamental, cursul de schimb) o reprezintă statisticile Băncii Naţionale a României, în 
timp ce datele macroeconomice (rata şomajului, venitul mediu brut din economie) sunt 
accesate din rapoartele Institutului Naţional de Statistică. Spread-ul CDS este furnizat de 
platforma financiară Bloomberg. Aceştia au fost verificaţi empiric, în final fiind reţinute doar 
acele configuraţii de modele care au relevanţă statistică. 

 
Rezultatele analizei empirice 
Testele econometrice pe cazul României confirmă intuiţia economică potrivit căreia 

dinamica primei de risc percepută de instituţiile de credit este influenţată pozitiv de estimările 
privind rata cheltuielilor cu provizioanele, spread-ul CDS şi cursul de schimb. În acelaşi timp, 
aşteptările privind evoluţia stocului de credite are o influenţă negativă (Tabelul 1).  

 

Tabelul 1 
Specificaţiile setului de modele explicative pentru dinamica primei de risc 

 

Variabila (modificări trimestriale) coef. lag/lead 
Rata cheltuielilor cu provizioanele 0.2832*** 4 
Stocul de credite -2.4221*** 1 
CDS 5Y 0.2992*** -1 
Cursul de schimb 7.1611*** -3 
R – pătrat ajustat 0.555224   
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Rezultatele statistice arată că: (1) majorarea ratei estimate pentru următorul an a 
cheltuielilor cu provizioanele cu un punct procentual determină o majorare a primei de risc 
cu valori de aproximativ 0,3 puncte procentuale; (2) aşteptările privind scăderea stocului de 
credite din portofoliu în următorul an determină, cel mai probabil, o creştere dublă a primei 
de risc; (3) aproximativ 30 la sută din creşterea indicatorului CDS pe cinci ani se reflectă în 
majorarea primei de risc; (4) deprecierea cursului de schimb antrenează, cu o întrârziere de 
trei trimestre, o majorare amplă a primei de risc.  

Analiza empirică privind senzitivitatea ratei cheltuielilor cu provizioanele la dinamica 
parametrilor procesului de dezintermediere financiară şi a evoluţiei macroeconomice confimă 
existenţa unei legături puternice între ciclicitatea economică şi calitatea activelor bancare în 
România. Folosind elemente din cele două categorii de factori determinanţi pentru estimarea 
regresiilor polinomiale, rezultatul obţinut în urma testării pe eşantionul de estimare este 
asemănător cu cele obţinute în alte studii care modelează dinamica ratei cheltuielilor cu 
provizioanele (Tabelul 2). 

Tabelul 2 
Specificaţiile setului de modele explicative pentru dinamica ratei cheltuielilor  

cu provizioanele 
 

Variabila (modificări trimestriale) coef. lag 
Prima de risc 0.3151* 1 
Pătratul abaterii dinamicii stocului de credite de la nivelul său natural 43.068*** 1 
Rata şomajului 1.0173*** 3 
Venitul mediu brut -2.8718** 0 
Dummy – Revizuirea condiţiilor de provizionare (2009:Q2) -1.5167*** 0 
R – pătrat ajustat 0.461056   

 
Valorile testelor statistice denotă că setul de modele obţinute respectă exigenţele unei 

bune performanţe econometrice. Coeficienţii sunt semnificativi statistic(4) şi au semnele în 
concordanţă cu intuiţia economică. Astfel, o mare parte din modificarea primei de risc se 
reflectă în evoluţia ratei cheltuielilor cu provizioanele în decurs de un trimestru, iar abaterea 
(pozitivă sau negativă) a ratei de creştere a creditului de la nivelul său sustenabil (evaluat la 
2,5 la sută trimestrial) ar putea avea efecte nefaste semnificative în termenii calităţii 
portofoliului de credite peste un orizont de timp de un an. În acelaşi timp, rezultatele 
econometrice confirmă intuiţia economică potrivit căreia dinamica pieţei forţei de muncă 
reprezintă un indicator cheie al evoluţiei cheltuielilor cu provizioanele. 

 
Concluzii  
Caracterul inedit al acestui studiu este exprimat de efortul de structurare a interacţiunii 

reciproce dintre creşterea primelor de risc, majorarea veniturilor nete din dobânzi şi cea a ratei 
cheltuielilor cu provizioanele în România. Intensităţile dependenţei bilaterale dintre prima de 
risc şi rata cheltuielilor cu provizioanele confirmă intuiţia economică potrivit căreia apariţia 
unor aşteptări exagerate privind creşterea cheltuielilor cu provizioanele poate declanşa 
formarea unei spirale negative a riscului de credit în România. Ieşirea dintr-un astfel de 
„vârtej” financiar este puternic condiţionată de relansarea creditării, revenirea economică, 
marcată de reducerea şomajului şi majorarea veniturilor populaţiei, neavând singură forţa 
necesară pentru inversarea trendului creditelor neperformante şi reducerea ratei cheltuielilor 
cu provizioanele. Un alt parametru important îl reprezintă coerenţa politicilor macroecono-
mice care determină dinamica indicatorului CDS şi stabilitatea relativă a cursului de schimb; 
factori importanţi care influenţează deciziile relativ sincronizate ale instituţiilor de credit de a 
majora primele de risc percepute clienţilor debitori. Cu toate acestea, analiza empirică nu 
respinge ipoteza aşteptărilor raţionale pentru procesul de stabilire a primelor de risc la nivelul 
creditelor acordate clienţilor nebancari. 
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Mulţumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul 
POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul 
ştiinţelor economice din România”. 
 
 
Note 
(1) Rata cheltuielilor cu provizioanele se determină ca raport între valoarea cheltuielilor cu 
provizioanele pentru riscul de credit şi stocul de credite neguvernamentale. 
(2) Nivelul sustenabil al creşterii creditului neguvernamental (notat cu litera „a”) urmează a fi 
determinat pe bază de calibrare în cadrul analizei empirice. 
(3) Începutul perioadei de estimare este determinată de disponibilitatea datelor privind prima de risc 
pentru expunerile în valută ale populaţiei şi spread-ul CDS suveran. În acealaşi timp, jumătatea anului 
2003 reprezintă momentul de start al revigorării intermedierii financiare în România, odată cu 
orientarea băncilor către clienţii persoane fizice. 
(4) Indicaţiile ***,** şi * au înţelesul uzual folosit în sensul relevanţei statistice a coeficienţilor 
estimaţi. 
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ASPECTE CONTRADICTORII CU PRIVIRE LA EVALUAREA  
ACTIVELOR NECORPORALE 
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Rezumat. În România evaluarea activelor necorporale este rar utilizată datorită unei 
cazuistici extrem de sărace. Dintr-un eşantion de 100 de societăţi analizate de noi, numai 
4,5% au evidenţiat existenţa unor active necorporale cu valoare mai mare de 3% din totalul 
activ şi niciuna din societăţi nu a procedat la reevaluarea acestor active. În condiţii de criză, 
concluzia studiului este că valoarea societăţilor scade (bad will), iar în timp de creştere 
economică valoarea societăţilor creşte (good will). O conducere eficientă în condiţii de criză 
poate folosi evaluarea activelor necorporale ca metodă de majorare a lichidităţilor firmei, 
prin neplata impozitului pe profit. 

 
Cuvinte-cheie: valoare reziduală; bad will; good will; capitalizarea economiei de 

costuri; redevenţă. 
 

Coduri JEL: E2, E22. 
Cod REL: 11F.  

 
 

1. Introducere 
 
Multe din activele necorporale deţinute de întreprinderi (sau mai corect spus în 

majoritatea întreprinderilor din România) nu sunt incluse în bilanţul lor contabil. 
În opinia mea activele necorporale ar trebui incluse în bilanţul contabil al 

întreprinderilor cel puţin din două motive: 
1. pentru a reflecta mai bine potenţialul de dezvoltare al unei întreprinderi; 
2. ca formă de apărare a întreprinderii asupra abuzului de impozitare din partea 

statului şi a autorităţilor locale. 
Cert este că în prezent există numeroase luări de poziţii din partea organizaţiilor 

naţionale şi internaţionale, ale normalizatorilor contabili şi evaluatorilor de întreprinderi, 
pentru a crea o viziune unitară asupra recunoaşterii valorii acestor active în situaţiile 
financiare şi, ca o consecinţă, pentru evaluarea lor credibilă sau puţin contestabilă. 

 
2.  Particularităţi ale evaluării activelor necorporale 
 
Prezentăm în continuare o sinteză a principalelor particularităţi ale evaluării activelor 

necorporale în concepţia lui Sorin Stan şi a colaboratorilor săi, cu scopul de a sensibiliza 
cititorii asupra problematicii şi diversităţii de cunoştinţe necesare în procesul de evaluare a 
activelor necorporale. 
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Tabelul 1 
Caracteristici ale evaluării activelor necorporale 

 

Active necorporale 
identificabile 

Metodele de evaluare preferate 
(p) şi cele de importanţă 

secundară (s) 

Nivel orientativ 
al ratei de 
actualizare 

Probleme critice ale metodei 

Cost de recreare (p) Cuantificarea deprecierii 
Sfera cheltuielilor 

Comparaţie (p) Informaţii insuficiente 

Programe informatice de 
gestiune 

Contribuţia la profit 

> cmpc 

Alocarea profitului 
Cost de înlocuire Ponderea istorică a cheltuielilor de 

recrutare, angajare şi instruire în 
totalul cheltuielilor salariale  

Contribuţia la profit Alocarea profitului 

Forţa de muncă instruită 

Comparaţie (s) 

cmpc 

Informaţii insuficiente 
Economia de cheltuieli (p) cmpc Durata de viaţă economică rămasă 
Scutirea de redevenţă cmpc idem 
Actualizarea profitului excedentar 
alocat  

cmpc idem 

Brevete de invenţie 

Costul de recreare (s)  Sfera cheltuielilor 
Deprecierea  
Riscul ridicat  

Avantajul de profit (p) cmpc Pot fi pe durată limitată sau 
reînnoibile (deci durata de previziune) 

Contribuţia la profit (p) cmpc  

Licenţe/francizeIautorizaţii 

Economia de cheltuieli (p) cmpc  
Scutirea de redevenţă (p) cmpc Durata de previziune 
Actualizarea profitului excedentar 
alocat (p) 

cmpc Durata de previziune 

Contribuţia la profit (p) cmpc Idem când nu se pot aplica metodele 
anterioare 

Mărci de produse 

Cost de recreare  Sfera cheltuielilor şi indexarea lor 
Contracte (publicitate,  
achiziţie, închiriere) 

Actualizarea profitului net  
alocat (unica metodă) 

 Nivelul diferit al ratei de actual izare 

Contracte de muncă Actualizarea economiilor  
generate o persoană cheie 

 Durata de viaţă economică rămasă 

Drepturi de autor Actualizarea redevenţelor Rate diferite Stabilirea a două rate de actualizare 
Actualizarea profitului alocat (p) > cmpc Durata de viaţă economică rămasă; 

cuantificarea riscului ridicat 
Tehnologia nebrevetată 
secrete de fabricaţie, 
know-how Economia de costuri (p) > cmpc  

Costul de recreare (p) cmpc Durata de viaţă economică rămasă 
Actualizarea profitului alocat (p) cmpc  

Liste cu clienţi 

Comparaţie  Informatii insuficiente 
Diferenţa dintre CFN actualizat 
cu şi fără acordul de 
neconcurenţă (p) 

 Durata concurenţei şi probabilitatea 
diminuării cifrei de afaceri 

Acord de neconcurenţă 

Actualizarea pierderii de profit (p)  idem 
Costul de recreare (p)  Estimarea deprecierii  Desene industriale 
Contribuţia la profit (s) cmpc Durata de viaţă economică rămasă  

Biblioteca tehnică şi arhivă Cost de recreare (unica metodă)  Sfera cheltuielilor 
Proiecte de cercetare 
dezvoltare nefinalizate 
(lPR&D) 

Actualizarea profitului alocat (p) > cmpc Determinarea profitului net rezidual 
alocat proiectelor de cercetare 
dezvoltare  

 Costul de recreare (s)  Durata de viaţă economică rămasă 
Sursa: Stan. I şi colaboratorii, op. citată, pp. 90-91. 
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3. Asemănări între evaluarea activelor corporale şi necorporale 
 

În literatura de specialitate o primă asemănare între evaluarea activelor corporale şi a 
celor necorporale constă în faptul că ambele tipuri de active se evaluează prin aceleaşi trei 
abordări: 

a. prin costuri; 
b. prin comparative; 
c. prin venituri. 
O a doua mare asemănare este cu privire la conceptul de valoare în sensul că în ambele 

tipuri de active când facem vorbire de valoare trebuie înţeles că aceasta reprezintă o apreciere 
subiectivă, bazată pe nişte ipoteze de lucru care conduc la o percepţie financiară în capul 
(mintea) fiecărui om interesat într-o tranzacţie în care sunt implicate active. 

În opinia mea a treia asemănare între evaluarea activelor corporale şi necorporale 
constă în utilizarea unor noţiuni comune care conduc la determinarea valorii unui activ cum ar 
fi: rata capitalizării, rata de actualizare, creşterea produsului brut intern, riscul de bază, cost de 
înlocuire, chirie, venituri totale, costuri totale, amortisment, profit brut, profit net, dividend, 
impozit pe profit, cash-flow etc. 

 
4. Deosebiri între evaluarea activelor corporale şi necorporale 
 
Nu am întâlnit în cazuistică practică şi nici în teoria economică nişte trimiteri sau 

aprecieri directe cu privire la deosebirile între metodele de evaluare a activelor corporale şi 
necorporale. De aceea prezint în continuare o opinie rezultată din lucrările cerute de Tribunalul 
sau Judecătoria Galaţi şi a agenţilor economici din zona Brăila – Galaţi şi pe care le-am realizat 
în Cabinetul meu de expertiză contabilă împreună cu o parte din colaboratorii mei. 

Principala deosebire constă în gradul de interpretare a datelor din piaţă: la active 
corporale o interpretare limitativă în timp ce la active necorporale există o interpretare 
probalistă, imaginativă, de scenarii, de capacitate de apreciere a viitorului. Evident în cazul 
activelor necorporale imaginaţia, flerul, experienţa, norocul joacă un rol important. 

A doua deosebire constă în opinia mea şi a colaboratorilor mei în diversitatea de 
metode pentru estimarea valorii: circa 10 metode pentru activele corporale şi peste 20 de 
metode în cazul activelor necorporale şi peste 20 de metode în cazul activelor necorporale. 

O a treia deosebire constă în gradul de ingeniozitate în alegerea metodei potrivite 
pentru evaluarea unui activ. În cazul unui activ corporal, imaginaţia joacă un rol mai puţin 
important, în timp ce la un activ necorporal imaginaţia aş spune că nu are limite. Cu cât eşti 
mai ingenios cu atât poţi determina o valoare mai aproape de realitate în sensul percepţiei unui 
actor din actul de vânzare – cumpărare. 

 
5. Studiu de caz 
 
Abordarea bazată pe active, cunoscută şi sub denumirile de abordarea patrimonială, 

abordarea pe bază de costuri şi abordarea prin costul de înlocuire, constă în corectarea 
(ajustarea) valorilor contabile ale activelor individuale şi datoriilor întreprinderii în sensul 
transformării acestora în valori de piaţă.  

În această abordare sunt incluse două metode de evaluare:  
 metoda activului net corectat (ANC) 
 metoda valorii de lichidare sau activului net de lichidare (ANL). 

Conform GN6 – „Evaluarea întreprinderii”, abordarea pe bază de active constă în 
„estimarea valorii unei întreprinderi şi/sau participaţii la capital utilizând metode bazate 
pe valoarea de piaţă a active lor individuale ale întreprinderii, minus datoriile".  

Definiţia de mai sus corespunde cu esenţa metodei ANC. Prin această metodă se 
calculează în mod direct valoarea capitalului acţionarilor (VCA). Ca urmare:  
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ANC = valoarea de piaţă a activelor - valoarea de piaţă a datoriilor 
Aplicarea metodei ANC presupune parcurgerea mai multor etape, dintre care mai 

importante sunt: 
 obţinerea bilanţului sau balanţei de verificare, la data evaluării;  
 evaluarea activelor şi datoriilor, care poate să însemne:  

o fie preluarea valorii contabile dacă nu sunt justificate corecţii asupra acestei valori;  
o fie transformarea valorii contabile a unor active şi datorii în valoare de piaţă;  
 elaborarea „bilanţului economic” şi calcularea activului net corectat.  

Aplicarea metodei ANC presupune angajarea unui volum foarte mare de muncă din 
partea echipei de evaluare, deoarece presupune divizarea unei întreprinderi în fracţiuni 
distincte, care trebuie să fie evaluate în mod individual.  

 
6. Sinteza aplicării metodei ANC 
 
În urma parcurgerii tuturor etapelor de evaluare a categoriilor de active, care necesită 

corecţii faţă de valoarea lor contabilă, ca şi a unor datorii, sinteza corecţiilor şi calcularea 
activului net corectat se va face într-un tabel. 

Câteva concluzii sintetice de reţinut din abordarea pe bază de active sunt: 
 Metoda activului net corectat (ANC) a fost aplicat în ipoteza că întreprinderea 

evaluată îşi va continua activitatea normală de exploatare într-un viitor previzibil. Cealaltă 
metodă de evaluare, înscrisă în abordarea pe bază de active, dar în ipoteza încetării activităţii, 
numită metoda activului net de lichidare (ANL). 

 Prin metoda ANC se calculează valoarea capitalului acţionarilor şi nu valoarea 
capitalului investit. 

 ANC reflectă o valoare de control, respectiv o valoare de control a capitalului 
acţionarilor deoarece cumpărătorul are posibilitatea de a hotărî vânzarea unor active sau a 
tuturor activelor achiziţionate. 

 Tabelul 2 
Activul net contabil la 31.08.2010 

 

INDICATOR 31.08.2010 
A. ACTIVE IMOBILIZATE  
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1.923.987 
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1.477 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  1.925.464 
B. ACTIVE CIRCULANTE  
I. STOCURI 3.092 
II. CREANŢE 357.152 
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 31.617 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  391.861 
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 1.007.423 
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  -615.562 
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  1.309.902 
J. CAPITAL ŞI REZERVE  
I. CAPITAL, din care: 1.029.600 
- capital subscris vărsat 1.029.600 
III. REZERVE DIN REEVALUARE 1.201.716 
IV. REZERVE 45.826 
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD D  995.671 
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EX. FINANCIAR SOLD C  28.431 
CAPITALURI PROPRII- TOTAL  1.309.902 
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INDICATOR 31.08.2010 
CAPITALURI - TOTAL  1.309.902 
TOTAL ACTIV 2.317.325 
Datorii curente 1.007.423 
Activul net contabil 1.309.902 
Număr părţi sociale 80.000 
Valoare acţiune (contabila) - Lei/Acţiune 16,37 
Valoare acţiune contabila (EURO) 3,84 
Valoare nominala (RON) 12,87 
Valoare nominala (EURO) 3,02 

 
Pentru determinarea activului net contabil corectat (ANCC) s-au folosit tehnici specifice 

adecvate naturii elementelor bilanţiere analizate. Rezultatele analizei patrimoniului evaluat, 
sunt prezentate în anexe. Corecţiile bilanţiere care au fost aplicate valorilor din bilanţ se refera 
la reevaluarea elementelor de active imobilizate şi a datoriilor*, după cum urmează: 
 

 Tabelul 3 
Activul net contabil corectat 

 

Denumirea elementului Nr. 
Rd. 

Sold 
31.08.2010 Corectii Valori 

corectate 
A. ACTIVE IMOBILIZATE     
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 2 1.923.987 395.090 2.319.077 
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3 1.477 0 1.477 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4 1.925.464 395.090 2.320.554 
B. ACTIVE CIRCULANTE     
I. STOCURI 5 3.092 0 3.092 
II. CREANŢE 6 357.152 0 357.152 
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 31.617 0 31.617 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 9 391.861 0 391.861 
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 11 1.007.423 -417.197 590.226 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 
(rd.09 + 10 - 11 - 19) 12 -615.562 417.197 -198.365 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 1.309.902 812.287 2.122.189 
J. CAPITAL ŞI REZERVE     
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care: 21 1.029.600 0 1.029.600 
- capital subscris vărsat 22 1.029.600 0 1.029.600 
III. REZERVE DIN REEVALUARE 26 1.201.716 395.090 1.596.806 
IV. REZERVE 27 45.826 417.197 463.023 
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 
117) 31 0 0 0 

SOLD D (ct. 117) 32 995.671 0 995.671 
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EX. FINANCIAR SOLD C (ct. 
121) 33 28.431 0 28.431 

SOLD D (ct. 121) 34 0 0 0 
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-
32+33-34-35) 36 1.309.902 812.287 2.122.189 

Patrimoniul public 37 0 0 5.424.830 
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37) 38 1.309.902 812.287 7.547.019 
TOTAL ACTIV  2.317.325 395.090 2.712.415 
Datorii curente  1.007.423 -417.197 590.226 
Datorii pe termen lung  0 0 0 



Economie teoretică și aplicată. Supliment 804 

Denumirea elementului Nr. 
Rd. 

Sold 
31.08.2010 Corectii Valori 

corectate 
Activul net contabil  1.309.902 812.287 2.122.189 
Activul net corectat  2.122.189   
Număr acţiuni  80.000   
Valoare acţiune (contabila) - Lei/Acţiune  16,37   
Valoare acţiune (corectata) - Lei/Acţiune  26,5273625   
Valoare acţiune rotund (corectata)  26,53   
Valori acţiune (nominala)  12,87   
 

Evaluarea datoriilor s-a efectuat ţinând cont de: 
• Procesul-verbal de control nr. 6277/04.03.2004 încheiat de Direcţia Regională 

Vamală Galaţi 
• Decizia Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală nr.263/31.08.2004 
• Ordinul de control nr. 490/28.10.2004 
• Procesul-verbal de control din 15.12.2004 încheiat de Autoritatea Naţională a 

Vămilor - Direcţia Regionala Vamală Galaţi 
• Procesul-verbal de control nr.11497/20.04.2005 încheiat de Direcţia Regională 

Vamală Galaţi 
• Documentul privind Istoric controale DRAOV Galaţi. 
SC COMBI GRUPE SA deţine in proprietate o construcţie (bloc de locuinţe - 

Demisol+Parter+5 nivele) suprafaţa construită la sol de 283,22 mp, suprafaţa desfăşurată 
estimată de evaluator la 1.946,23 mp conform anexei 1 şi garaj suprafaţa construită la sol de 
484,78 mp. 

Valoarea acţiunilor s-a determinat în conformitate cu prevederile din Standardele 
Internaţionale de Evaluare şi a constat în determinarea valorii societăţii pe baza metodei: 
activul net corectat.  

Conform ANC, rezulta următoarea reconfigurare a aportului: 
 

  Tabelul 4 
Configurare aport 

 

Denumire  Cota  de participare la 
beneficii şi pierderi (%) După  evaluare (ron) După  evaluare 

(euro) 
ACŢIONAR 1 0,01 212,22 49,82 
ACŢIONAR 2 0,60 12.733,13 2.989,21 
ACŢIONAR 3 0,13 2.652,74 622,75 
ACŢIONAR 4 0,13 2.652,74 622,75 
ACŢIONAR 5 0,13 2.652,74 622,75 
ACŢIONAR 6 98,80 2.096.616,62 492.198,19 
ACŢIONAR 7 0,04 848,88 199,28 
ACŢIONAR 8 0,03 636,66 149,46 
ACŢIONAR 9 0,06 1.273,31 298,92 
ACŢIONAR 10 0,03 636,66 149,46 
ACŢIONAR 11 0,03 636,66 149,46 
ACŢIONAR 12 0,03 636,66 149,46 
TOTAL 100,00% 2.122.189,00 498.201,52 
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7. Concluzii 
 
Evaluarea activelor necorporale se realizează în conformitate cu Standardul 

Internaţional de Practică în Evaluare – GN 4. Activele necorporale cuprind toate elementele 
de activ care nu au o formă materială, dar care contribuie, direct sau indirect, la obţinerea 
profitului unei întreprinderi. Cele mai cunoscute active necorporale se clasifică în mărci, 
brevete, know-how, contracte, proiecte de cercetare – dezvoltare, software şi fond comercial. 
În practică se aplică trei abordări: prin cost, comparaţie şi prin venit. 

Evaluarea activelor necorporale este rar utilizată în România datorită unei cazuistici 
extrem de sărace. S-a văzut că în condiţii de criză valoarea societăţilor scade (bad will) în 
timp de creştere economică valoarea societăţilor creşte (good will). 

Printr-o conducere eficientă a unei societăţi se poate folosi evaluarea activelor 
necorporale ca metodă de majorare a lichidităţilor firmei, prin neplata impozitului pe profit. 
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Rezumat. Şomajul apare ca un dezechilibru al pieţei muncii la nivel naţional, ca punct 
de întâlnire între cererea şi oferta globală de muncă. Şomajul este influenţat de particularităţi 
demografice, economico-sociale şi culturale, care determină evoluţiile sale în timp. 
Cunoaşterea lor este importantă pentru stabilirea mecanismelor de echilibrare a cererii cu 
oferta pe piaţa forţei de muncă. Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o analiză a 
particularităţilor şomajului în România pe timp de criză. 

 
Cuvinte-cheie: şomaj; salariu minim; inflaţie; criză. 
 
Coduri JEL: D, D5. 
Coduri REL: 12, 12I. 
 
 
1. Introducere  
 
Şomajul este astăzi unul dintre fenomenele cele mai puţin acceptate care afectează 

economiile tuturor ţărilor. 
Noţiunea de şomaj provine de la cuvântul „chomage” din limba franceză, la rândul său 

preluat din limba greacă „cauma” care însemnă „căldură mare” din cauza căreia se întrerupea 
orice activitate. La origine noţiunea de şomaj reprezentă întreruperea lucrului din cauza 
temperaturilor ridicate. Şomajul se poate caracteriza ca o stare negativa a economiei care 
afectează o parte din populaţia activă disponibilă prin neasigurarea locurilor de muncă. 
Şomeri sunt toţi acei apţi de muncă, dar care nu găsesc de lucru şi care pot fi angajaţi, parţial 
sau în întregime, numai în anumite momente ale dezvoltării economice. Ei reprezintă un 
surplus de forţă de muncă, în raport cu numărul celor angajaţi, în condiţii de rentabilitate 
impuse de economia de piaţă. 

Şomajul a devenit o problema, odată cu dezvoltarea industrială, începând cu a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea, în perioadele de recesiune, când întreprinderile industriale 
îşi micşorau producţia şi, ca urmare, eliberau un număr important de muncitori, care deveneau 
şomeri. 
 

2. Şomajul. Caracteristici 
 
Şomajul apare ca rezultat exclusiv al ofertei de muncă, cererea nefiind luată în 

considerare. Numai corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă permite aprecierea mai 
corectă asupra situaţiei de pe piaţa muncii, dacă există sau nu şomaj. O creştere a ofertei 
concomitenta cu scăderea cererii determină o deteriorare a situaţiei  ocupării forţei de muncă. 
Şomajul, dacă nu a existat până la acest moment, apare, iar dacă există, creşte. Dimpotrivă, 
creşterea cererii şi scăderea ofertei de muncă se traduc printr-o diminuare a şomajului. 

Conform „Biroului Internaţional al Muncii”(1) este şomer orice persoană care are mai 
mult de 15 ani şi îndeplineşte concomitent următoarele condiţii: 

• este apt de muncă 
• nu are loc de muncă; 
• este disponibil pentru o muncă salariată; 
• caută un loc de muncă. 
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În România, Legea nr. 1/1991 republicată cu modificări în Legea nr. 86/1992(2), 
precizează că sunt consideraţi şomeri persoanele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din 
lipsa de locuri disponibile corespunzătoare pregătirii lor, deşi nu se fac precizări în lege reiese 
că, vârsta este de peste 16 ani. 

Şomajul poate fi considerat un fenomen economic, aflat la interferenţa socialului cu 
politicul, având implicaţii negative asupra condiţiilor de viaţă şi nivelului de trai ale 
populaţiei. Frământările economiei de piaţă şi, mai ales, schimbările structurale majore ale 
economiilor în tranziţie trebuie acompaniate de tendinţa oricărui guvern responsabil de a 
atenua efectele negative ce însoţesc procesul tranziţiei asupra populaţiei prin măsuri de 
politică socială adecvate.  

Pentru societatea noastră, aflată pe drumul tranziţiei spre economia de piaţă, este 
esenţială identificarea acelor zone ale socialului care pot deveni obiect al politicii sociale. În 
acest sens, şomerii, ca persoane fără un loc de muncă, dar care caută şi sunt disponibile să 
muncească, reprezintă una din categoriile sociale cele mai afectate de schimbările economice 
recente şi este de un real interes analiza acestui segment al populaţiei. Pentru ca măsurile de 
politică socială să aibă efectele scontate, este obligatorie focalizarea lor asupra acelui segment 
al populaţiei care are nevoie de sprijin, cu alte cuvinte identificarea cât mai riguroasă a 
categoriei sociale defavorizate. 

În statistica oficială, definiţia şomajului este abordată cu mai multă rigurozitate, pentru 
a asigura posibilitatea determinării indicatorilor statistici relativi şi absoluţi ai şomajului, 
precum şi pentru asigurarea comparabilităţii internaţionale. La noi în ţară, efectivul şomerilor 
se determină şi se face public în două variante: 

a) şomerii înregistraţi; 
b) şomerii în sens BIM, adică respectând criteriile Biroului Internaţional al Muncii. 
Şomerii înregistraţi sunt persoanele care au declarat că în perioada de referinţă erau 

înscrise la oficiile forţei de muncă şi şomaj, indiferent dacă primeau sau nu alocaţie de sprijin, 
ajutor de şomaj sau alte forme de protecţie socială. Instituţia care publică aceste date este 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Şomerii în sens BIM sunt persoanele de 15 ani şi peste care în decursul perioadei de 
referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; 
- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele patru săptămâni diferite 

metode pentru a-l găsi: înscrierea la oficiul de forţă de muncă şi şomaj sau la agenţii 
particulare de plasare, demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de 
anunţuri sau răspunsuri la anunţuri, apel la rude, prieteni, sindicate etc.; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc 
de muncă; 

Prin urmare, simpla înscriere la Oficiile Forţei de Muncă şi Şomaj nu este suficientă 
pentru ca o persoană să aibă calitatea de şomer, aşa cum este ea acceptată de statistica 
internaţională.  

 
3. Veniturile medii ale populaţiei  din România 

 
De aproape un an şi jumătate, lumea financiara mondială, economia globală în general, 

se zbate în ghearele celei mai cumplite degringolade. Incapabili sa anticipeze cu o oarecare 
certitudine evoluţia lucrurilor, analiştii au evidenţiat două momente majore ale crizei. Primul a 
fost instabilitatea generată de creditele ipotecare cu risc ridicat. Al doilea moment îl constituie 
conştientizarea de către mai-marii acestei lumi a necesităţii de a revizui regulile jocului în 
vigoare de pe pieţele lor şi de a întări măsurile de supraveghere. 

Adevărata criză economică a lovit  România în 2009, după ce contractele aflate în 
derulare, semnate în vremurile bune, se vor încheia în cadrul unui seminar organizat de 
minister.  
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Semnele crizei economice se înmulţesc de la o zi la alta. Sindicatele anunţă un 
dezastru: peste un milion de şomeri în 2009- 2010. Dacă va fi aşa, costurile statului român vor 
fi foarte mari. Sindicatele din România trag semnale de alarmă, spunând că rata şomajului va 
creşte foarte mult la începutul anului viitor, iar economia noastră este în mare pericol.  
Dacă aceste estimări sumbre se vor adeveri, un milion de şomeri ar costa bugetul statului cel 
puţin 405 milioane de lei pe lună. Într-un an bugetul statului ar trebui să aloce 1,4 miliarde de 
euro doar pentru finanţarea ajutoarelor de şomaj. Ajutorul de şomaj minim este de 450 lei, 
adică 75% din salariul minim brut, de 600 de lei. La această sumă minimă se adaugă procente 
de 3, 5, 7 sau 10 %, în funcţie de stagiul mediu de cotizaţie. Ajutorul de şomaj se acordă pe 
perioade de 6, 9 sau 12 luni, tot în funcţie de stagiul de cotizare. Cei care au plătit cotizaţii 
doar 12 luni continuu în ultimele 24 de luni, primesc şomaj pe perioada minimă de şase luni. 
Cei care au peste trei ani vechime, primesc ajutorul de şomaj nouă luni, iar cei care au lucrat 
peste 10 ani, primesc şomajul pe perioada maximă de un an. 

Ministrul Muncii estima că numărul celor care ar putea intră în şomaj din cauza crizei 
economice s-ar cifra în jurul a 17.000, ceea ce va pune presiune pe sistemul asigurărilor 
sociale. 

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la veniturile totale pe care le are 
bugetul ca procent din PIB.  

Cu o cotă de 32,1% din PIB, bugetul românesc are la dispoziţie cei mai puţini bani 
dintre bugetele statelor europene, media UE fiind de 42,2%. În topul celor mai bogate state 
conduce Suedia cu 55,7% din PIB, urmată de Danemarca (55,4%) şi Finlanda (53,2%). 
Concluzia este că suntem săraci nu numai ca urmare a crizei, ci şi pentru că avem probleme în 
structura economiei, pentru că avem cel mai mic procent de colectare a taxelor şi impozitelor 
din UE, cel mai mare nivel al economiei subterane etc. Suntem săraci, pentru că nota de plată 
a cheltuielilor sociale care vine lună de lună la Finanţe este enormă în comparaţie cu 
veniturile. 

Priorităţile în distribuirea şi redistribuirea veniturilor vor trebui mutate pe familiile cu 
copii şi pe încurajarea intrării pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor şi rămânerii pe piaţa 
muncii a celor aflaţi în preajma vârstei de pensionare; în acelaşi timp se vor asigura venituri 
minimale pentru vârstnicii fără pensie şi pentru alte categorii care nu au venituri din salariu 
sau din pensie.  

Inegalităţile salariale în România nu sunt determinate de gen, ci de natura 
angajatorului şi vârsta angajatului. Câştigurile medii din unităţile aflate în proprietate publică 
au fost cu aproximativ 50% mai mari decât cele din unităţile aflate în proprietate privată, iar 
cele din regiile autonome au fost cu aproximativ 40% mai mari decât cele din societăţile 
comerciale. Sunt inechităţi flagrante, de neimaginat într-o economie bazată pe competitivitate. 
În economia Românească meritul este dat de vechime (care nu înseamnă obligatoriu eficienţă) 
şi de angajarea la stat (unde se trăieşte din impozitele colectate în special de la cei care riscă, 
de la mediul privat). Tinerii, care au nevoi majore la începutul vieţii: achiziţionarea unei 
locuinţe şi a bunurilor de strictă necesitate, întemeierea unei familii, creşterea copiilor câştigă 
de 2,4 ori mai puţin decât generaţia părinţilor lor, cei care au acumulat pe parcursul vieţii şi 
nici nu mai au copii în întreţinere.  

O mare problemă în România este necorelarea veniturilor primare (din salarii, profit 
etc.) cu impozitele/contribuţiile sociale şi cu veniturile din transferuri sociale bazate pe aceste 
impozite şi contribuţii (pensii, ajutor de şomaj, venit minim garantat, indemnizaţie de 
handicap, alocaţii etc.). 

Modalităţile cele mai utilizate pentru realizarea evaziunii fiscale datorită veniturilor 
medii ale unei familii din România: 

• neînregistrarea integrală a veniturilor realizate; 
• contribuţia la asigurările sociale şi de sănătate aferente salariilor plătite şi 

neevidenţiate; 
• munca la negru. 
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Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, 
de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale extrabugetare de către persoanele 
fizice. 

Între aceste încălcări predomină cele săvârşite de subiectele impozabile şi taxabile 
animate de dorinţa de a plăti cât mai puţin statului taxe şi impozitele datorate, dar şi de a se 
sustrage stabilirii, verificări şi urmării fiscale. 

În România privaţiunile materiale sunt semnalate la nivelul majorităţii populaţiei, însă 
şi mai accentuat la anumite segmente, dintre care: familiile cu mai mulţi copii de salariaţi, 
familiile de şomeri şi unele familii de pensionari. 

 
4. Cauzele şomajului 

 
Mulţi oameni consideră şomajul o conjunctură negativă care trebuie evitată. Există un 

puternic sentiment de compasiune pentru cei care se află în această situaţie, dar fiecare 
recunoaşte că sunt şi cazuri fericite în care sunt oameni inactivi pe piaţa muncii pentru că au 
ales aceasta. 

Valoarea pe care fiecare salariat o atribuie capacităţii sale de muncă este un rezultat al 
proceselor afective, fiind influenţată de experienţele anterioare şi prin raportarea la condiţiile 
de muncă ale altor indivizi, dar şi de resursele materiale disponibile. 

Pe piaţa muncii, cu cât salariul pentru care un om este dispus să muncească este mai 
mic, cu atât cresc şansele să găsească un loc de muncă. Este o situaţie identică oricărei alte 
pieţe, un furnizor va reuşi să îşi vândă produsul pe măsură ce reduce preţul. 

Persoana care se află în căutarea unui loc de muncă, dar nu reuşeşte să găsească un 
angajator care să îi plătească un preţ considerat acceptabil şi preferă să aştepte, se află în 
şomaj voluntar; pe o piaţă a muncii liberă, cu o concurenţă perfectă, şomajul este întotdeauna 
voluntar. 

Creşterea salariilor reale reprezintă cel mai bun indicator al dezvoltării economice şi 
bunăstării oamenilor, dar trebuie să fie rezultatul creşterii cererii (a locurilor de muncă) pe 
piaţa muncii, datorită investiţiilor de capital. Orice companie nou-înfiinţată creează noi locuri 
de muncă şi pentru a atrage salariaţi va trebui să le ofere salarii mai mari decât ceilalţi 
întreprinzători, iar firmele vechi trebuie să crească salariile şi să îmbunătăţească condiţiile de 
muncă pentru a păstra colaborarea cu salariaţii. 

Salariile mari şi locurile de muncă bune sunt rezultatul unui proces de selecţie ca 
urmare a competiţiei dintre angajatori pentru a atrage salariaţii (mecanismul preţului just al 
cererii şi al ofertei pe piaţa muncii). 

 
5.  Principala barieră de pe piaţa muncii: salariul minim 
 
Dar experienţa ne arată că există oameni dispuşi să lucreze şi pentru salarii mai mici, 

însă nu găsesc locuri de muncă şi nu se pot angaja. O regulă a economiei ne arată că cererea 
(numărul de locuri de muncă) creşte pe măsură ce scade preţul, deci în această situaţie locuri 
de muncă există, dar cererea şi oferta nu se pot întâlni din cauza unor bariere. 

Acesta este şomajul involuntar; oamenii aflaţi în şomaj involuntar sunt mult mai 
vulnerabili decât cei care acceptă un salariu mai mic. Întotdeauna, pentru un om aflat în 
căutarea unui loc de muncă, pentru care angajarea reprezintă o variantă superioară situaţiei 
anterioare şi oricărei alte variante posibile, acel salariu este cel mai mare care poate fi obţinut 
prin negociere, în acel moment. 

Guvernul propune un alt mecanism, al preţurilor administrate, prin care statul impune 
o limită de preţ superioară sau inferioară; aceasta din urmă este sinonimă cu salariul minim pe 
economie. Ce consecinţe are pentru salariaţi şi angajatori o astfel de măsură? Depinde de 
situaţie: 
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1) creşterea salariului minim este mică şi este sub cel mai mic preţ al ofertei (cel mai 
mic salariu pentru care un om este dispus să se angajeze). Aceasta este cea mai bună situaţie 
pentru că nu are niciun efect. 

2) are ca efect creşterea inflaţiei. Salariul minim impus creşte, în consecinţă toţi 
angajatorii din acea economie, pentru a nu falimenta, vor încerca să crească preţurile de 
vânzare a produselor pe care le realizează. În contextul în care masa monetară este constantă, 
creşterea preţurilor nu se poate realiza decât prin reducerea cantităţii totale de bunuri vândute.  

Majoritatea covârşitoare a consumatorilor (care nu este formată din angajaţii cărora le 
creşte salariul ca urmare a creşterii salariului minim) sunt nevoiţi să plătească mai mult având 
aceleaşi resurse. Legea utilităţii marginale ne arată că vor cumpăra produse alimentare, dar nu 
vor mai avea resurse să cumpere bunurile şi serviciile marginale (de exemplu automobile, 
locuinţe, servicii de turism). Întreprinderile care realizau aceste bunuri vor deveni falimentare, 
iar salariaţii acestora vor fi şomeri. Această situaţie apare de obicei într-o economie închisă, 
dar sunt destule cazuri în care creşterea salariului minim într-o ţară poate genera creşterea 
şomajului în altă ţară. De exemplu, creşterea salariului minim dintr-o ţară industrializată poate 
avea drept consecinţă creşterea şomajului sau reducerea nivelului salariilor într-o ţară cu un 
turism foarte dezvoltat (mulţi oameni din ţara industrializată nemaiavând resursele necesare 
pentru a-şi petrece vacanţele în cea de-a doua ţară). Această formă de inflaţie are ca efect 
creşterea sărăciei prin reducerea accesului oamenilor la bunuri şi creează indirect şomaj 
involuntar. 

3 ) generează direct şomaj involuntar. Salariul minim impus creşte, dar angajatorii nu 
pot mări preţurile pentru că intră în concurenţă directă cu companiile externe. Efectul va fi 
reducerea eficienţei activităţii lor, vor falimenta, iar mulţi salariaţi nu vor mai avea locuri de 
muncă şi cele rămase devin nesigure. În această situaţie avem ca efect apariţia şomajului 
involuntar, proporţional cu creşterea preţului administrat (salariul minim impus), deşi în multe 
situaţii acest efect nu apare imediat după intrarea în vigoare a legii, ci după o perioadă de 
adaptare; de exemplu, mulţi angajatori acceptă să continue activitatea până la finalizarea 
contractelor existente cu clienţii lor, deşi înregistrează pierderi financiare; 

Tactica majorităţii guvernelor este de a evita o creştere a şomajului încercând să 
coreleze creşterea salariului minim impus cu creşterea economică. Practic, prin această 
metodă rata şomajului nu se mai modifică substanţial, dar astfel apare o formă gravă de şomaj 
involuntar când nici în perioadele de avânt economic nu se reduce numărul şomerilor: şomajul 
cronic. 

Mai există şi o a patra situaţie, care merită o analiză distinctă deoarece este singurul 
mecanism pe care guvernele îl prezintă publicului: creşterea salariilor ce rezultă din 
mecanismul preţurilor administrate pe piaţa muncii se realizează prin diminuarea profiturilor 
angajatorilor. Este o variantă care apare exclusiv pe termen scurt deoarece diminuarea repetată 
a profitului (prin creşterea periodică a salariului minim pe economie impus) îi determină pe 
întreprinzători să închidă fabricile, să îşi mute capitalul în alte ţări, iar pe termen lung se 
încadrează în situaţia a treia, generează şomaj involuntar. 

De asemenea, nu doar creşterea salariului minim creează şomaj, acelaşi efect apare şi 
ca urmare a menţinerii unui salariu minim la acelaşi nivel ca în perioada anterioară, deşi 
echilibrul pieţei scade în perioadele de criză. Creşterea cuantumului contribuţiilor la 
asigurările sociale are exact acelaşi efect, deoarece reprezintă o creştere, impusă prin 
legislaţie, a salariului complet. 

Ce variante există pentru a elimina şomajul involuntar astfel creat? Soluţia nu este 
decât una singură: eliminarea salariului minim impus! 

Teoria economică prezintă şi alte categorii de şomaj: structural, sezonier, dar sunt 
forme particulare de şomaj voluntar pe o piaţă liberă. O categorie specială de şomaj care ne 
indică imperfecţiunea pieţei pe termen foarte scurt este şomajul fricţional. Acesta reprezintă 
perioada de timp din momentul încetării raporturilor de muncă şi până în momentul în care 
identifică o persoană dispusă să îl angajeze. 
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Ceea ce influenţează acest interval de căutare a unui nou loc de muncă este lipsa 
informaţiilor despre existenţa locurilor de muncă disponibile, în orice moment. Soluţia 
reducerii acestui interval de timp până la o limită insesizabilă este oferită de progresul 
tehnologiei informaţiei care creează posibilitatea accesării în timp real a informaţiilor cu 
privire la cererea şi oferta de pe piaţa muncii. 

 
6. Concluzii  
 
Cauza cronicizării şomajului în România a avut o ţintă finală destul de precisă şi 

anume să desprindă principalele posibilităţi şi mijloace de stimulare a ocupării în viitor 
precum şi fundamentarea şi dezvoltarea unor recomandări de politică privind  creşterea  
ocupării forţei de muncă şi prevenirea şi combaterea şomajului. Economia se află în 
permanentă mişcare, şi gradul ei de entropie este astăzi mai mare ca oricând. Mereu şi mereu 
se desfac şi se refac echilibre, mereu şi mereu societatea şi cetăţenii ei trebuie să se adapteze 
acestor noi realităţi. 

 
Note 
(1) Biroului International al Muncii 
(2) LEGE nr.1 din 7 ianuarie 1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională 
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Rezumat. Sustenabilitatea nu poate fi apreciată doar din perspectiva mărimii stocului 
de datorie publică acumulat. Chiar cu un grad de îndatorare de 20%, politicile fiscale şi 
bugetare pot fi nesustenabile dacă, de exemplu, statul respectiv nu are capacitatea de  a-şi 
achita obligaţiile aferente contractării împrumuturilor publice, deci dacă nu este solvabil. 
Sustenabilitatea datoriei publice poate fi reprezentată ca o relaţie între soldul (surplusul sau 
deficitul) bugetar şi datoria publică pentru orice rată anuală a creşterii PIB. Există două 
variante ale relaţiei menţionate, în funcţie de luarea în considerare a surplusului/deficitului 
bugetar consolidat sau a celui primar. În scopul realizării unei analize empirice a datoriei 
publice sustenabile în România, în prezenta lucrare luăm în considerare o serie de date pe 
orizonturi de timp trimestriale pentru perioada 2000-2008 a ponderii datoriei publice în PIB. 

  
Cuvinte-cheie: datorie publică; sustenabilitate; rata dobânzii; politică fiscală; politică 

bugetară. 
 
Coduri JEL: H6, H8, E4, H3, H2. 
Coduri REL: 13B, 13Z, 8Z, 8K, 13A. 
 
 
1. Introducere 
  

 Metaforic vorbind, prin sustenabilitatea politicilor fiscale şi bugetare se poate înţelege 
„o bună gospodărire” a resurselor (Blanchard, Chouraqui, Hageman şi Sartor). Autorii 
menţionaţi defineau politica fiscală sustenabilă (Chourakqui et al., 1990, pp. 9-11) ca fiind 
acea politică care permite pe termen scurt revenirea ponderii datoriei publice în PIB la nivelul 
iniţial, după o anumită variaţie excesivă sau, altfel spus, pentru ca o politică fiscală să fie 
sustenabilă, după acumularea în trecut a unei anumite datorii publice, guvernul trebuie să 
poată realiza un surplus primar în viitor.  
 

2. Aspecte teoretice 
 
 Blanchard (Blanchard, 1990, pp. 3-18) definea politicile fiscale şi bugetare sustenabile 
ca fiind acele politici care nu conduc la creşterea explozivă a gradului de îndatorare a statului, 
sau în urma cărora nu se adoptă măsuri de creştere a impozitării, de reducere drastică a 
cheltuielilor publice, de monetizare a deficitului bugetar sau de repudiere a datoriei publice.  
 Pornind de la această abordare, putem interpreta că un grad de îndatorare de 30% poate 
releva promovarea unor politici sustenabile, în timp ce un grad de îndatorare de 90% este 
apreciat ca fiind nesustenabil.  
 Sustenabilitatea nu poate fi apreciată doar din perspectiva mărimii stocului de datorie 
publică acumulat. Chiar cu un grad de îndatorare de 20%, politicile fiscale şi bugetare pot fi 
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nesustenabile dacă, de exemplu, statul respectiv nu are capacitatea de  a-şi achita obligaţiile 
aferente contractării împrumuturilor publice, deci dacă nu este solvabil.  
 Zee (Zee, 1987, pp. 1-30), Horne (1991) sau Buiter (Buiter, 1997, pp. 7-10) au adus 
îmbunătăţiri abordării lui Blanchard, alăturând noţiunii de sustenabilitate pe aceea de 
solvabilitate. În acest sens, se consideră că un stat este solvabil atunci când valoarea actuală a 
surplusului primar este egală cu nivelul datoriei publice contractate, solvabilitatea constituind 
o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru ca politicile fiscale şi bugetare să fie 
sustenabile (Horne, 1991, p. 1). 
 Prin urmare, prin sustenabilitatea politicilor fiscale şi bugetare se înţelege 
posibilitatea autorităţilor publice de a rula acelaşi set de politici pe o perioadă nedeterminată 
(Horne, 1991, p. 1). 
 Reluând distincţia pe care Luigi Pasinetti (1998) o realiza între nivelul datoriei publice 
şi modificarea în mărime relativă a nivelului raportului datorie publică/PIB, şi considerând că 
situaţia când nivelul înalt al datoriei publice este stabil şi se reduce în timp, conducând la un 
surplus al deficitului primar ca fiind o poziţie sustenabilă, este uşor de sesizat că valorile de 
referinţă specificate în Protocolul adiţional al Tratatului de la Maastricht reprezintă doar una 
dintre perechile de cifre care satisfac condiţia de sustenabilitate a cheltuielilor bugetare 
(Pasinetti, 1998, pp. 512-515). 
 Sustenabilitatea datoriei publice poate fi reprezentată ca o relaţie între soldul (surplusul 
sau deficitul) bugetar şi datoria publică pentru orice rată anuală a creşterii PIB. Există două 
variante ale relaţiei menţionate, în funcţie de luarea în considerare a surplusului/deficitului 
bugetar consolidat sau al celui primar (Dima et al., 2009, pp. 53-59). 
 

3. Metode şi rezultate 
 

1. Aritmetica sustenabilităţii datoriei publice 
 
 Literatura de specialitate care abordează problematica sustenabilităţii politicilor fiscale 
şi bugetare se bazează pe cadrul teoretic întâlnit în studiile lui Hamilton şi Flavin (Hamilton, 
Flavin, 1986, pp. 808-819), Chouraqui, Hagemann şi Sartor (Chouraqui et al., 1990, pp. 65), 
Blanchard (Blanchard, 1990, pp. 13-14), Gramlich (Gramlich, 1990, pp. 19-23), Horne 
(Horne, 1991, p. 3) sau Buiter (Buiter, 1995, p. 5). 
 Aritmetica unor politici fiscale şi bugetare sustenabile are la bază următoarea 
constrângere bugetară (Llorca et al., 2008, pp. 159-172): 

1tt1tttt BBBrTG −− −=+−                                                     (1) 
unde:   

Gt – cheltuielile guvernamentale primare (cheltuielile bugetare excluzând plăţile de 
dobânzi aferente datoriei publice); 
 Tt – veniturile statului; 
 (Gt – Tt) = deficitul bugetar primar; 
 Bt – stocul datoriei publice la finele perioadei t; 
 rt – rata dobânzii la datoria publică. 
 Ecuaţia (1) sugerează faptul că, în lipsa emisiunii monetare, deficitul bugetar 
(excluzând plăţile de dobânzi la datoria publică) va trebui finanţat prin noi emisiuni de 
titluri de stat. Raportând fiecare termen al ecuaţiei (1) la PIB în valoare nominală, obţinem 
expresia constrângerii bugetare intertemporale cu valori ale variabilelor macroeconomice 
raportate la PIB: 

)τ(gb)η)(1r(1b tt1t
1

ttt −+++= −
−                                              (2) 

unde:   bt = Bt/Yt = ponderea datoriei publice în PIB (Yt); 
 gt = Gt/Yt = ponderea cheltuielilor bugetare primare în PIB; 
 τt = Tt/Yt = ponderea veniturilor statului în PIB;  
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 ηt = (Yt – Yt-1)/Yt-1 = rata de creştere a PIB nominal în intervalul (t-1) – t. 

 Cum tt
1

tt ηr1)η)(1r(1 −+≈++ −

, ecuaţia (2) devine: 
)τ(g)bηr(1b tt1tttt −+−+= −                                                               (3) 

 Realizăm următoarea notaţie: ttt ηrθ −= . Ecuaţia (3) va lua următoarea formă: 
)τ(g)bθ(1b tt1ttt −++= −                                                         (4) 

 Ecuaţia (4) este o identitate ex-post la momentul t. Pentru a obţine constrângerea 
bugetară intertemporală, rescriem ecuaţia anterioară, (4), pentru perioada (t+1) şi obţinem: 

[ ] [ ])τ(g)θ(1 Eb)θ(1Eb 1t1t
-1

1tt1t
-1

1ttt +++++ −+−+=                     (5) 
unde:   bt = ponderea datoriei publice în PIB la momentul t; 
 Et = aşteptările privind ponderea datoriei publice în PIB, operator a cărui valoare 
depinde de variabilele de la momentul t. 
 Pentru ca politica fiscală să fie sustenabilă într-un anumit interval, trebuie să se 
verifice ecuaţia (5), pe care, dacă o exprimăm pentru intervale succesive, respectiv: t+1, 
t+2,..., t+s şi o rezolvăm, vom obţine constrângerea bugetară pentru perioada s, respectiv: 
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1-
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unde: ]1-
it

s

1i

)θ(1 
⎢
⎢
⎣

⎡
+ +

=
C  = factorul de discount, variabil în timp. 

 O condiţie necesară şi suficientă pentru o politică fiscală sustenabilă (1) este ca valoarea 
ponderii previzionate a datoriei publice/PIB să tindă spre 0, în condiţiile în care s→∞. Această 
condiţie poate fi exprimată astfel: 

0b)θ(1Elim
s

1i
st

1
1tts
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⎡
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=
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−
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                                             (7) 

 Ecuaţia (7) exclude o schemă tip Ponzi, în sensul că plata dobânzilor aferente stocului 
de datorie publică existent nu se realizează pe seama contractării unui nou stoc de datorie 
publică. Cu alte cuvinte, ecuaţia (7) implică faptul că autorităţile guvernamentale ale unui stat 
nu au opţiunea de a avea deficite bugetare primare care se perpetuează în timp. 
 Dacă condiţia de transversalitate din ecuaţia (7) se respectă, atunci ponderea datoriei 
publice în PIB este devansată de suma surplusurilor curente şi previzionate, exprimate de 
asemenea ca pondere în PIB, constrângerea bugetară intertemporală în valori prezente devine: 

]stst
1-

1t
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∞

= =
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⎣

⎡
= ∑∏                                    (8) 

 Pentru a testa ecuaţia (6), vom presupune că rata dobânzii ajustată cu rata de creştere 
nominală a PIB, θt, este staţionară. Prin calcule matematice (Hakkio et al., 1991, pp. 429-445) 
şi considerând cheltuielile şi veniturile bugetare ca fiind două variabile non-stohastice, ecuaţia 
(8) poate fi rescrisă astfel: 

)Δg(ΔΔθ)(1τg st
0s

st
1s

t
*
t +

∞

=
+

+− −+=− ∑                                   (9), 

unde: 1tt
*
t θbgg −+= , =*

tg  cheltuielile bugetare totale, respectiv cheltuielile materiale, cu 
bunuri şi servicii, transferurile şi dobânzile aferente datoriei publice, iar Δ reprezintă prima 
diferenţă a variabilei. 
 Partea dreaptă a ecuaţiei (9) este staţionară de ordin 1 (I(1)), ceea ce presupune că şi 
partea stângă a ecuaţiei ar trebui să fie staţionară, pentru a fi respectată constrângerea bugetară 
intertemporală. Prin urmare, variabilelor *

tg  şi τt  ar trebui să le fie testată staţionaritatea. 
Dacă *

tg  şi τt sunt staţionare de ordin 1 (nestaţionare în nivel), ele trebuie să fie să fie 
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cointegrate pentru ca partea stângă a ecuaţiei (9) să fie staţionară. Prin urmare, testarea 
sustenabilităţii datoriei publice presupune testarea cointegrării celor două variabile, *

tg  şi τt, 
precum şi nestaţionaritatea acestora în nivel (I(1)). Regresia testată ia următoarea formă: 

t
*
tt ug βατ +×+=                                                          (10) 

 Practic, dacă acele două variabile, respectiv *
tg  şi τt sunt staţionare de ordin 1, ipoteza 

nulă este aceea că *
tg  şi τt sunt cointegrate şi coeficientul variabilei independente, β=1. Dacă 

ipoteza nulă se confirmă, atunci datoria publică este sustenabilă. Politica fiscală este 
considerată a fi sustenabilă (privitor la deficitul public şi datoria publică) dacă valoarea 
prezentă a viitoarelor surplusuri bugetare egalează stocul prezent al datoriei publice şi 
valoarea stocului curent al datoriei publice tinde la infinit către zero (Talpoş et al., 2008, pp. 
233-243).  
 Quintos (Quintos, 1995, pp. 409-417) consideră de asemenea că existenţa unei relaţii 
de cointegrare între cheltuielile şi veniturile bugetare, cu un coeficient de cointegrare apropiat 
de valoarea 1, ţinând cont de faptul că ambele serii sunt non-staţionare şi au acelaşi ordin de 
integrare, este o condiţie necesară şi suficientă pentru validitatea constrângerii bugetare 
intertemporale, în timp ce o relaţie de cointegrare având drept rezultat un coeficient 0<β<1 
este doar o condiţie suficientă.  
 O metodă alternativă pentru validitatea constrângerii bugetare intertemporale presupune 
testarea relaţiei de cointegrare între datoria publică şi deficitul bugetar primar, în condiţiile în 
care ambele serii sunt non-staţionare în nivel. MacDonald (MacDonald, 1996, pp. 7-11) 
porneşte analiza de la o variantă alternativă a ecuaţiei prezentate mai sus (8), respectiv: 

∑ ∑
=

∞

+=
−− ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
=

N

1i 1tη

(p)
1ηi,tη*

i
1-ti, S

)r(1
1b                                                 (11)  

unde   S(p)
i,t = τi,t – gi,t = surplusul bugetar primar 

 ri
* = rata dobânzii la datoria publică ajustată = ((1+ri,t)/(1+ηi,t)-1) 

 Raportând ambii termeni ai relaţiei (11) la ri
-1Si,t-1

(p), obţinem: 

∑ ∑
=

∞

+=
−−−− ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+
=−

N

1i 1tη

(p)
2ηi,

(p)
1ηi,tη*

i

(p)
1ti,*

i
1-ti, )S(S

)r(1
1S

r
1b                           (12) 

 Se consideră că termenul )S(S (p)
2ηi,

(p)
1ηi, −− − rezultă ca urmare a aproximării valorii lui ri

-1 cu 
suma valorii abaterilor surplusului primar, respectiv ΔSi,η-1

(p). Ecuaţia (12) implică echivalenţa 
între testarea staţionarităţii lui ΔSi,η-1

(p) cu testarea staţionarităţii combinaţiei liniare de forma 
)(p)

1ti,1-ti,
*
i S-b(r −× . Pornind de la relaţia (12) şi folosind definiţia Engle-Granger (Engle et al., 

1987, pp. 251-276), cointegrarea presupune existenţa unui parametru ri
* care asigură 

staţionaritatea în nivel a combinaţiei liniare următoare (I(0)).  
ti,ti,

*
i

(p)
ti, εbr-S =×                                                             (13) 

 Rezultă astfel cointegrarea între datoria publică şi deficitul bugetar primar. Relaţia de 
echilibru este dată de: 

ti,
*
i

(p)
ti, brS ×=                                                               (14) 

unde vectorul βi
` = (1, -ri

*) este vectorul de cointegrare. 
 Echivalent, urmând teorema de reprezentare Granger (Engle et al., 1987, p. 255), 
relaţia de cointegrare între deficitul bugetar primar şi datoria publică poate fi exprimată sub 
forma unei reprezentări de corecţie a erorilor, de tipul: 

ti,1ti,bi,
(p)

1ti,Si,1-ti,
*
i

(p)
ti,ii

(p)
ti, uΔbδΔSδ)br-(SλαΔS (p) +×+×++= −−             (15) 

unde:   λi = coeficientul de ajustare; 
 ui,t = „zgomotul alb”. 
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 Acest model analizează variaţiile pe termen lung ale deficitului bugetar primar şi ale 
datoriei publice şi coeficientul de corecţie a erorii )ti,

*
i

(p)
ti, br-(S × din model. O valoarea 

semnificativă din punct de vedere statistic a lui λi sprijină ipoteza cointegrării între deficitul 
bugetar primar şi datoria publică şi arată că modelul de corecţie a erorilor este valid. Astfel, 
modelul demonstrează faptul că, deşi dinamicile celor doi indicatori pot fi divergente pe 
termen scurt, variabilele fiscale se vor ajusta când deviaţia lor diferă de punctul de echilibru, 
deci pe termen lung deficitul bugetar şi datoria publică vor avea un trend asemănător, în 
ipoteza unei restrângeri a variaţiilor mari ale variabilelor de către constrângerea bugetară 
intertemporală.  
 Prin urmare, putem concluziona faptul că politica fiscală satisface constrângerea 
bugetară intertemporală (rezultând sustenabilitatea), dacă seriile deficitului bugetar primar şi 
datoriei publice sunt cointegrate.  
  

2. Estimarea sustenabilităţii datoriei publice a României 
 

Analiza gradului de îndatorare a României furnizează informaţii insuficient de 
relevante pentru a afirma dacă autorităţile române promovează un management de calitate al 
datoriei publice. Prin urmare, considerăm necesar demersul care are la bază analiza gradului 
de îndatorare în România din punct de vedere al sustenabilităţii datoriei publice (Prohl et al., 
2006, pp. 5-8) 
 Pentru a testa distribuţia normală a seriei datoriei publice raportate la PIB în România 
în perioada: trim. I 2000 – trim. IV 2008, vom prezenta histograma distribuţiei, media, 
mediana, valorile minime şi maxime, deviaţia standard, coeficientul de asimetrie, kurtotica 
seriei şi testul Jarque-Bera: 
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Figura 1. Distribuţia ponderii datoriei publice în PIB conform testului Jarque-Bera 

 
 Pentru o distribuţie normală a unei serii, coeficientul de asimetrie înregistrează valori 
apropiate de 0, ceea ce înseamnă că este simetrică, iar kurtotica are o valoare aproximativ 
egală cu 3. Dacă acest indicator din urmă înregistrează o valoare superioară lui 3, distribuţia 
se numeşte leptokurtotică, iar o valoare inferioară lui 3 indică o distribuţie platikurtotică. 
 În cazul seriei datoriei publice a României (% PIB), coeficientul de asimetrie 
(skewness) înregistrează valoarea -0,18, indicând o distribuţie simetrică, iar valoarea kurtoticii 
(kurtosis) de 1,41 ne arată că distribuţia este platikurtotică, prin urmare, probabilitatea de 
apariţie a unui eveniment extrem este inferioară probabilităţii de apariţie a acelui eveniment 
implicat de o distribuţie normală. 
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O altă modalitate de testare a normalităţii distribuţiei este utilizând testul Quantile: 
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Figura 2. Distribuţia ponderii datoriei publice în PIB conform testului Quantile 

 
 Prin această metodologie sunt reprezentate grafic quantilele distribuţiei teoretice 
(normale, reprezentate cu linie continuă) versus quantilele distribuţiei datoriei publice (%PIB, 
reprezentate cu puncte), reliefând încă o dată o distribuţie cu o asimetrie pozitivă, fără abateri 
mari de la distribuţia normală. 
 Pe baza ecuaţiei )τ(g)bθ(1b tt1ttt −++= −  putem estima nivelul sustenabil al datoriei 
publice a României în intervalul trim. I 2000 - trim. IV 2008: 
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Figura 3. Datoria publică (% PIB) versus datoria publică sustenabilă (% PIB) 

 în România (trim. I 2000 - trim. IV 2008) 
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Figura 4. Dinamica comparativă a datoriei publice (% PIB) 

şi a datoriei publice sustenabile (% PIB) în România (trim. I 2000 - trim. IV 2008) 
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4. Concluzii 
 

Având în vedere că rata reală a dobânzii a înregistrat în mare parte valori negative 
(valori pozitive începând cu trimestrul IV al anului 2006), România s-a îndatorat în general 
mai mult decât permitea nivelul sustenabil estimat al datoriei publice (Figura 4), chiar şi când 
rata de creştere a PIB înregistra valori negative. Cu toate acestea, estimarea nivelului 
sustenabil al datoriei publice în condiţiile în care variabilele amintite înregistrează valori 
negative poate să conducă la rezultate distorsionate. De aceea, se recomandă estimarea 
nivelului sustenabil al datoriei publice numai în cazurile în care rata reală a dobânzii la datoria 
publică şi rata de creştere a PIB înregistrează valori pozitive (Abiad, 2005, pp. 34-38). Acest 
lucru este valabil pentru România doar după anul 2004, când graficele indică o apropiere a 
valorii datoriei publice reale contractate de cea a valorii estimate. 

Din păcate, nu putem să nu remarcăm că decidenţii publici, în România, se prezintă 
lipsiţi de realism deoarece urmăresc doar asigurarea unui echilibru economic pe termen scurt, 
pentru a răspunde criteriilor de convergenţă de la Maastricht, ignorând astfel premisele unei 
dezvoltări durabile şi sustenabile, prin promovarea unor politici privind veniturile fiscale şi 
cheltuielile publice coerente, care să nu afecteze nivelul viitor de bunăstare indivizilor. 

 
 
Notă 
 (1) În teoria economică, nu există un consens în ceea ce priveşte condiţia de sustenabilitate a politicii 
fiscale. Mai mult decât atât, Balassone F. şi Franco D. (2000), Assessing fiscal sustainability: a review 
of methods with a view to EMU, Banca d’Italia. Fiscal sustainability essays. Bank of Italy Workshop, 
January) consideră că există dificultăţi serioase în definirea sustenabilităţii fiscale, analitic şi 
operaţional. 
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Rezumat. Determinăm rata de creştere de echilibru pe baza unui model IS-LM-SRAS, 

în care ecuaţiile IS-LM sunt liniare în variabila PIB real, rata nominală  a dobânzii şi avuţia, 
iar curba SRA, dedusă din curba Phillips,  este de asemenea liniară. 

Evoluţia economiei este determinată pe baza a două ecuaţii de dinamică cu variabile 
continue, anume: dinamica inflaţiei aşteptate, specificată printr-un mecanism adaptiv în 
raport cu inflaţia actuală, şi dinamica avuţiei reală, ultima provenind din finanţarea 
deficitului bugetar. În consecinţă, dinamica economiei depinde de politicile guvernamentale şi 
cele ale băncii centrale. 

Lucrarea cuprinde trei părţi: deducerea modelului dinamic, dinamica economiei pe 
termen lung şi pe termen scurt prin politica finanţării deficitelor prin emisiune de monedă în 
condiţiile menţinerii stocului real de obligaţiuni constant ( )bbt = , deducerea ratei de creştere 
a economiei în cazul acestei politici. 

 
Cuvinte-cheie: Echilibru IS-LM-SRAS; ecuaţie Riccati; politică monetară; dinamica 

ratei aşteptate a inflaţiei şi a avuţiei; rata de creştere economică de echilibru. 
 
Coduri JEL: E52, E 59, C61, C62. 
 
 
1. Introducere 
 
Fundamentăm o relaţie de evaluare a ratei creşterii economice ca alternativă la 

binecunoscutele modele din teoria tradiţională a creşterii economice: modelul Solow, modelul 
Ramsey-Cass-Koompmans, modelul Solow-Swan-Sidrauski, modelul Lucas (modelul 
bisectorial de creştere endogenă), modele a căror sinteză poate fi urmărită în lucrarea noastră.: 
Andrei, Imperato, Oprescu (2007), capitolul 1. Rata creşterii economice echilibrate formulată 
de noi se bazează pe evoluţia economiei în echilibrul IS-LM-SRAS, în care ecuaţiile IS şi LM 
sunt specificate ca liniare în raport cu PIB-ul real, cu rata nominală a dobânzii şi cu avuţia 
reală, iar curba SRAS  este de asemenea liniară, dedusă din curba Phillips liniară. Evoluţia 
economiei se determină din două ecuaţii de dinamică, cu reprezentare în timp, continuu; 
dinamica ratei aşteptate a inflaţiei, specificată ca mecanism adaptiv în raport cu rata curentă a 
inflaţiei, şi dinamica avuţiei, rezultată din politica de finanţare a deficitului bugetar. În 
consecinţă, dinamica economiei este dependentă de politica guvernamentală şi politica 
monetară aplicată de Banca Naţională. Dintre cele trei politici monetare aplicare în diverse 
ţări, cercetăm aici evoluţia economiei când se aplica politica finanţării monetare a deficitului, 
stocul real de obligaţiuni fiind menţinut constant ( )bbt = , rezultatele aplicării celorlalte două 
politici (vezi secţiunea 1.6), urmând a fi prezentate într-o lucrare viitoare. 

Atenţionăm asupra faptului că, aparent, modelul dinamic este liniar. Este însă mult mai 
complicat, intervenind neliniarităţi atât în dinamica avuţiei, a inflaţiei şi a stocului monetar 
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real, cât şi în echilibre, prin multiplicatorul gk̂ al cheltuielilor guvernamentale, multiplicatorul 

monetar mk̂ şi multiplicatorul avuţiei reale ak̂ .  În consecinţă, traiectoriile stărilor şi 
variabilelor rezultative nu pot fi determinate analitic ci numai numeric, prin simulare. 
Rezultatele numerice obţinute de noi sunt ilustrative. 

Lucrarea este structurată în trei secţiuni: 
1. Deducerea modelului dinamic; 
2. Dinamica pe termen scurt şi pe termen lung a economiei când se aplică politica 

bbt = ; 
3. Fundamentarea ratei de creştere economică echilibrată în condiţiile acestei politici. 
 
2. Deducerea modelului dinamic 
 
Modelul conţine trei ecuaţii de echilibru, în variabile reale: 
1. echilibrul IS, pe piaţa bunurilor; 
2. echilibrul LM, pe piaţa monetară; 
3. curba Phillips, în varianta SRAS şi două ecuaţii de dinamică: 

– dinamica ratei inflaţiei aşteptate )( e
tπ  

– dinamica avuţiei reale ttt bma &&& +=(  
 
1.  Echilibrul IS-LM-SRAS 
 
a) Echilibrul IS 
Specificăm funcţia agregată a cererii reale de consum )d( t  

t
R
ttt gicd ++=                                                                                               (1) 

unde 
),( t

d
tt aycc = , cu )1,0(c'

y ∈ , )1,0(' ∈ac    (1.a) 
este cererea reală de consum privat,  

),,( e
ttt

R
t iyii π= , cu )1,0(i '

y ∈ , 0' <ii , 0' >πi    (1.b) 
este cererea reală privată de investiţii, 
 −tg este cererea reală guvernamentală (de consum public şi investiţii publice, 

g
t

g
tt icg += ), considerată variabilă exogenă, −+= ttt bma este avuţia reală, 

t

t
t P

A
a = , 

constituită din stoc real monetar 
t

t
t P

M
m = şi stocul real de obligaţiuni, ,

t

t
t P

B
b = în care tP este 

IPC (deflatorul), 
d
tt yy ,  este PIB-ul real şi cel disponibil,  

t
e
tttttt

d
t abixtyy ×−+×+×−= πθ    (1.c) 

Considerăm că taxele reale sunt de tip proporţional  

−
+×= tytx tt τ , 

cu rata medie a taxelor egală cu )1,0(∈τ  şi taxele autonome reale t . Atunci venitul 
real disponibil devine: 

)()1( tabiyy tt
e
bttt

d
t −+×−×+−= θπτ                           )c1( '  

şi arată că este format din venitul real după plata taxelor, din veniturile din dobânzile încasate 
la obligaţiunile deţinute de agenţii economici, la rata nominală ti  a dobânzii şi este diminuat 
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cu eroziunea avuţiei prin inflaţie. Considerăm, pentru simplificare, că transferurile reale 
tθ egalează taxele autonome ,t  dar această ipoteză poate fi eliminată când dorim să cercetăm 

efectele politicilor sociale de transferuri către populaţie. 
  Considerăm funcţia cererii de consum real (1.a) ca fiind liniară  

cacycc ta
d
tyt +×+×= ''                 )a1( '  

unde c este consumul real autonom şi cererea reală de investiţii, de asemenea liniară  
Re

ttrty
R
t iiiyii +−×+×= )('' π       )b.1( '  

unde Ri este investiţia autonomă şi 
e
ttt ir π−=                                                        )c.1(  

este rata reală a dobânzii 0' <ri este sensitivitatea investiţiei la rata reală a dobânzii. 
 Înlocuind consumul real tc prin (1.a) investiţia reală 

R
ti  prin ).1( ' b ţinând cont de 

).1( ' c , deducem cererea reală agregată pe piaţa bunurilor, td conform (1). În consecinţă, 
condiţia de echilibru pe piaţa bunurilor  

tt yd =                                                                      )1( '  
ne dă curba (IS) în planul coordonatelor ),( tt iy  al PIB-real şi ratei nominale a 

dobânzii: 
a
IS

e
trtt

e
tyattyrtyy digaccibciyicIS +×−+×−=×+−−×−− ππτ ''''''' )()())1(1(:)(    

      )1( ''  
unde  

Ra
IS icd +=  

este cererea autonomă agregată privată pe piaţa bunurilor. 
Panta curbei (IS) este negativă 

0
)1(1 ''

''

<
−−−

⋅+
=

yy

tyr
IS

t

t

ic
bci

di
dy

τ                                                                                   )f.1( '  

 
b)  Echilibrul LM  
Este specificat prin funcţia cererii reale monetare: 

0,0,0),,,( ''' ><>= aiyttt LLLaiyLL                                                                       (1.g) 
Echilibrul  (LM) este 

t

t
ttt P

M
aiyL =),,(                                                                                                       (1.h) 

Vom considera funcţia cererii monetare reale ca fiind liniară: 
ttatity mmamimymLM =+×+×+× ''':)(                                                               

( h.1' ) 
unde, în sensul notaţiilor tradiţionale, am notat 

0,0,0 '''''' >=<=>= aaiiyy LmLmLm                                                                                                   )g.1( '  

sensitivităţile cererii monetare în raport cu factorii ),,( ttt aiy şi m  este cererea reală 
monetară autonomă, 

t

t
t P

M
m = - ofertă reală monetară, variabilă exogenă, de politică a băncii centrale. 

Panta curbei (LM) este pozitivă şi are mărimea 0'

'

>−=
i

y

t

t

m
m

LMdi
dy

. 
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c) Echilibrul concomitent IS-LM 
 
Este evidenţiat în variabilele ),( tt iy şi se obţine din ecuaţiile IS şi LM specificate prin 

relaţiile ).1()1( ''' hşi , păstrând în stânga termenii în ty şi ti  şi aplicând metoda Cramer: 

Δ
Δ

=
Δ
Δ

= 21 ~, tt iy                                                                                                    (1.h) 

calculele fiind elementare. Cert 0≠Δ deoarece IS este descrescătoare şi LM este 
crescătoare, deci echilibrul este unic. Notăm 

1

''
'

'
''

'

)()1(1
−

∧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×+×+−×−−=

Δ
= tyr

i

y
yy

i bci
m
m

ic
m

k τ                                                  (1.i) 

multiplicatorul cheltuielilor guvernamentale reale 
t

tt PGg =  în realizarea echilibrului 
IS-LM şi similar,  

gtyr
i

m kbci
m

k
^

''
'

^
)(1
××+×=                                                              )i.1( '  

mag
e
tyaa kmkcck

^
'

^
''

^
)( ×−×−= π                                                                     )i.1( ''  

multiplicatorii ofertei monetare reale )( tm şi avuţiei reale )( ta . 
Obţinem  nivelul PIB real la echilibru IS-LM:  

a
ISLMg

e
trgtatmtgt dkikakmkgky ×+××−×+×+×= ˆˆˆˆˆ~ ' π                                       )h.1( '  

unde mkicd m
Ra

ISKM ×−+= ˆ                                                                                       )h.1( ''  
este cererea autonomă de bunuri şi de bani  în echilibrul IS-LM. 
Din ecuaţia (LM) deducem nivelul de echilibru al ratei dobânzii nominale: 

)(1~~
''

'

'

'

mm
m

a
m
m

y
m
m

i t
i

t
i

a
t

i

y
t −×+×−×−=                                                                 )h.1( '''  

expresia finală fiind uşor obţinută înlocuind ty~ dat de ).1( '' h . 
 În concluzie, echilibrul (IS-LM) este descris de ecuaţiile ).1( '' h , ).1( ''' h  şi analiza 

efectelor induse de factorii determinanţi asupra nivelului PIB real ty~  şi  asupra ratei nominale 
a dobânzii ti

~
 se deduce cu uşurinţă, aplicând metoda staticii comparative, diferenţiind cele 

două ecuaţii ).1( '' h , ).1( ''' h . 
 
2.2 Curba Phillips şi echilibrul SRAS 
 
Varianta liniară a curbei Phillips este 

0),( buub Nt
e
tt <−=−ππ           (1.j) 

unde tu  este rata curentă a şomajului şi Nu  este rata naturală a şomajului  

L
L

u t
t −= 1 ,       L

L
u N

N −= 1       (1.k) 

Aici L  este forţa de muncă disponibilă, tL  este forţa de muncă ocupată şi NL  este 
forţa de muncă potenţială, la nivelul şomajului natural. 

Dacă oferta PIB este reprezentată prin cea mai simplă funcţie de producţie, cea liniară 
unifactorială 

tt LAy ×=                                                                                    )k.1( '  



Economie teoretică și aplicată. Supliment 824 

şi notăm Nt LAy ×= - outputul potenţial, deducem ecuaţia de echilibru a ofertei agregate pe 
termen scurt (SRAS) 

(SRAS)  0),( >−+= ϑχππ yyt
e
tt  ).1( ' j  

unde 0>−=
LA

bχ   

Consecinţă. Pe termen lung, când 
*πππ == e

tt echilibrul SRAS devine echilibrul 
LRAS: 

yyLARS t =)(                          ).1( '' j  
 
2.3. Ecuaţiile dinamicii economiei pe T.S 
 
Dinamica economiei este descrisă de două variabile de stare, 

e
tπ şi ta  

⎩
⎨
⎧

×π−×+×τ−=
>απ−πα=π

)m.1(abiyga
)l.1(0),(

tttttt

e
tt

e
t

&

&
 

care evidenţiază că inflaţia aşteptată este explicată printr-un mecanism adaptiv fată de inflaţia 
curentă, cu viteza de ajustare α , iar dinamica avuţiei ttt bma &&& += este dată prin politica 
monetară de finanţare a deficitului bugetar ttttt biygDB ×+×−= τ  constituit din deficitul 
primar )( tt yg ×−τ şi serviciul datoriei (plata dobânzilor) la obligaţiunile guvernamentale 

).( tb  În plus avuţia curentă reală )( ta este erodată de inflaţia curentă, deci este diminuată cu 
)( tt a×−π  

 În concluzie, starea economiei este caracterizată de cinci variabile endogene: trei de 
echilibru ),,( ttt iy π şi două de dinamică ),( t

e
t aπ . Cum ttt bma += , în raport cu politica 

monetară folosită de  banca centrală, una din cele două variabile, fie tm - emisiunea monetară, 
fie tb - emisiunea de bonduri ca variabilă endogenă, cealaltă fiind exogenă, adică variabilă 
instrumentală. De asemenea tg este variabilă instrumentală folosită de guvern, alături de 
politica de transferuri )( tθ pe care, noi, aici nu o evidenţiem. 

 Observăm că dinamica inflaţiei aşteptate e
tπ& poate fi evidenţiată în raport cu 

variabila observabilă „Okun gap”, adică abaterea între PIB real şi PIB potenţial, :yyt −  

)( yyt
e
t −×= γαπ&                                                                                             )l.1( '  

 
2.4 Politici monetare aplicate pe plan mondial 
 
Evidenţiem cele trei politici monetare folosite în diferite ţări: 
Stocul real de obligaţiuni se menţine constant )( bbt = , variabila de stare fiind 
 tm (emisiunea monetară) a cărei dinamică se deduce din ecuaţia (1.m), întrucât 

bam tt −= şi tt am && = . 
Consecinţă.  Stocul nominal de obligaţiuni creşte cu rata inflaţiei  

t
t

t

B
B

π=
&

                                                                                                            (1.n) 

Stocul monetar real se menţine constant )( mmt = , variabila de stare fiind tb , a cărui 
dinamică se deduce din ecuaţia avuţiei (1.m). 
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Consecinţă.   Stocul nominal monetar creşte cu rata inflaţiei  

t
t

t

M
M

π=
&

    )n.1( '  

Într-adevăr, m
P

M

t

t = , logaritnând şi derivând, deducem ).1( ' n  unde prin definiţie 

inflaţia curentă este rata creşterii preţului, 
t

t
t P

P&
=π . 

 Rata de creştere a bazei monetare se menţine constantă:   

 μ=
t

t

M
M&

                          )n.1( '' . 

Consecinţă.   Stocul monetar real are rata de creştere  

     t
t

t

m
m

πμ −=
&

                                                                 )n.1( '''  

şi creşte (descreşte) după cum rata μ  depăşeşte (este sub) rata inflaţiei. 
Indiferent de politica aplicată, sistemul de ecuaţii diferenţiale ( )e

tta π&& ,  care descrie 
dinamica economică este neliniar, ceea ce face imposibilă găsirea de soluţii analitice. Singura 
posibilitate de evidenţiere a traiectoriilor variabilelor e

tta π,  şi a celor de echilibru, ttt şiiy π.  
fiind cea numerică, prin utilizarea pachetelor de programe specializate. 

 
2.5. Date numerice pe exemplul României 
 
Ipotezele de liniaritate a funcţiilor de cerere de bunuri de consum, de investiţii, a 

cererii monetare, a curbei Phillips şi a mecanismului adaptiv al aşteptărilor inflaţioniste permit 
determinarea cu uşurinţă, prin metode econometrice a parametrilor. 

Setând ,10 =p  obţinem parametrii daţi în Tabelul (T.1) 
 
(T1) Parametrii  Date iniţiale 

8,0' =yc  1,0' =yi  25,0' =ym  1000 =a  
05,0' =ac  110' −=ri  025,0' =am  5,370 =m  

3=c  3=Ri  80' −=im  %100 =i  
%30=τ  5,0=α  3=m  1600 =y  

176=y  001,0=γ  - 0466,00 =eπ  
 
În plus, din condiţia de echilibru (IS), găsim 480 =g şi 5,620 =b . 
Aceste date vor fi folosite în analiza evoluţiei atât pe TS cât şi pe TL cu evidenţierea 

cerinţelor de stabilitate macroeocnomică, pentru fiecare din cele trei politici monetare. 
 
3. Dinamica economiei  când se aplică politica bbt =  
3.1. Specificarea modelului dinamicii economice pe TS 
 
Modelul dinamicii economiei pe TS este constituit din cele trei ecuaţii de echilibru IS-

LM-SRAS şi ecuaţiile de dinamică t
e
t aşi &&π în care variabila de stare este bma tt += , deci 

tt ma && = . 
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Echilibrul IS-LM evidenţiază multiplicatorul cheltuielilor guvernamentale reale 
constant, ,)(ˆ bkg dat de (1.i), în care înlocuim bbt =  şi multiplicatorul avuţiei reale )(ˆˆ bkk aa =  

dat de ),.1( '' i în care bbt = . 
Vom constata, faţă de celelalte politici, că este singurul caz în care multiplicatorii 

respectivi sunt constanţi şi nu depind de dinamica stărilor ceea ce simplifică mult analiza. 
Deducem PIB-ul real la echilibru global IS-LM: 

b
g

e
trgtatgt dkikakgky ×+××−×⋅+×= ˆˆˆ̂ˆ~ ' π                    (2.a) 

în care multiplicatorul monetar nu apare explicit ca în reprezentarea generală ),.1( ' h  ci prin 

mijlocirea multiplicatorului avuţiei ak̂̂ , ţinând cont că bam tt −= , deci 

)(ˆ)(ˆˆ̂ bkbkk maa −=                                                        (2.b) 
şi, în consecinţă, constanta 

)()(ˆ bmbkicd m
Rb +×−+=                                        )a.2( '  

Corespunzător, traiectoria de echilibru a ratei nominale a dobânzii va fi conform 
).1( ''' h : 

( )[ ])(1~1~ ''
' bmamym

m
i taty

t
t +−×−+××−=                   (2.c) 

În concluzie, traiectoriile de echilibru (IS-LM) ale PIB-ului şi ratei nominale a 
dobânzii  se exprimă ca funcţii: 

),,,(~~
),,,(~~

bgaiy

bgayy

t
e
ttt

t
e
ttt

π

π

=

=
                                                              

)c.2(
)a.2(

'

''

 

de variabile de stare ),( e
tta π şi cele instrumentale (de control) bgt , , cu specificările: 

0ˆ
~

,0ˆ
~

;0ˆ̂~
' >=

∂
∂

>×−=
∂
∂

>=
∂
∂

g
t

t
gre

t

t
a

t

t k
g
y

ki
y

k
a
y

π
                   (2.d.1) 

0ˆ
~

,0)1ˆ̂(1~
'

'

'
''

' >=
∂
∂

<−×+×−=
∂
∂

gy
i

r

t

t
aya

it

t km
m
i

g
i

kmm
ma

i
şi 

0ˆ
~

'

'

>×−=
∂
∂

g
i

y

t

t k
m
m

g
i

                                                              (2.d.2) 

Obţinem ecuaţiile de dinamică ale avuţiei şi inflaţiei aşteptate:  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−γ×α=π

×+π−×⋅γ+τ+×γ−=

)yy~(

bi~a)y(y~)a(ga

t
e
t

tt
e
ttttt

&

&
           (2.e) 

                                                                                       (2.f) 
în care, înlocuind ty~ şi ti

~
 găsite mai sus, prin (2.a) şi (2.c), deducem sistemul de 

ecuaţii diferenţiale ce caracterizează dinamica economiei: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

β+×β+πβ−×β=π

α+×α+πα+×α−×πα=

)f.2(ga

)e.2(gaa)(a
'

4t3
e
t2t1

e
t

'
5t4

e
t3

2
t2t

e
t1t

&

&

      
unde 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a V-a. Stabilitate macroeconomică 827 

)mb(
m
bd

m
m

k̂

)4.e.2(b
m
m

k̂1

)3.e.2(b
m
m

k̂i

)2.e.2()(k̂̂

)1.e.2(dk̂b
m

m1
k̂̂)

m
m
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gk̂)k̂i1(y)(

'
i

b
'
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'
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'
'
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'
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'
'
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'
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g
'
r3

'e
t2a2

'b
g'

i

'
a

a'
i

'
y

tg
e
tg

'
r

e
t1

+×−×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+τ×−=α

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
×+τ×−=α

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
×+τ×=α

π×α=×γ=α

×γ−×
−

+××+τ−

−××γ−π××γ−−γ=πα

 

şi  

( ) )4.f.2(ydk̂

)3.f.2(k̂

)2.f.2(k̂i

)1.f.2()(k̂̂

'b
g4

'
g3

'
g

'
r2

'e
t1a1

   

  

 

−××γ×α=β

×γ×α=β

××γ×α=β

π×β=×γ×α=β

 

 
Chiar dacă ecuaţia e

tπ& este aparent liniară în variabilele ( ),, e
tta π dar nu este prin 

termenul 1β ecuaţia diferenţială a avuţiei este clar neliniară, atât prin termenul 2
2 ta×α cât şi 

prin termenul t
e
t a)(1 πα . În plus )(22

e
tπαα = este dependent de necunoscuta e

tπ prin 

mijlocirea multiplicatorului avuţiei )(ˆ bka conţinut în ak̂̂ din (2.b). 
 Aceste neliniarităţi complică cercetarea dinamicii economiei făcând imposibilă o 

soluţie analitică, singura modalitate de proiectare a traiectoriilor fiind simularea pe date 
numerice.  

 
3.2. Setări numerice  
 
Cu datele din (T1), aplicând politica b = constant =b0=62,5 obţinem multiplicatorii 

8957,1
8,08,218

320ˆ =
−

=
b

kg  

e
ta 5165,1481,1k̂̂ π×−=                                                            (2.b.A) 

şi termenul liber 125,43−=bd  
Traiectoriile PIB-ului şi ratei dobânzii, la echilibrul IS-LM vor fi  

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+×−×=

−×+π×+×π−=

)A.c.2(262a9,3y~
360
1i~

)A.a.2(752,81g8957,1527,208a)5165,1481,1(y~

ttt

t
e
tt

e
tt

 

Verificarea consistenţei: la momentul iniţial 0=t , se deduce .1,0~,160~
00 == iy  

Variabilele ta şi e
tπ verifică sistemul de ecuaţii diferenţiale: 
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( ) ( )

( )[ ]⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−×+π×+×π×−×=π

+×+π×+

+×−π+−×π−=

− )A.f.2(124,47g94785,02635,104a7582,07405,010

)A.e.2(1537,35g23959,1355,26

ag00189,05998,077,0a5165,1481,1a

'
t

e
tt

e
t

3e
t

'
t

e
t

tt
e
t

2
t

e
tt

 &

&

cu 0466,0,100 00 == ea π , în care politica cheltuielilor guvernamentale { }tg este fixată 
exogen. 

Într-o abordare simplificată, pentru un nivel relativ  constant ee
t ππ = al ratei inflaţiei 

aşteptate şi pentru o valoare constantă a cheltuielilor guvernamentale reale ggt = , ecuaţia de 
dinamică a avuţiei devine o ecuaţie diferenţială Riccati neomogenă  

)A.e.2(aaa ''
3t2

2
t1t δ+×δ+×δ=&

unde 321 ,, δδδ sunt coeficineţii din )..2( ' Ae pentru ee
t ππ = şi ggt = ,care devin cosntanţi. 

Propoziţie. Dacă *a este avuţia staţionară (soluţie admisibilă a ecuaţiei 0=ta& ) atunci 
soluţia avuţiei se derulează de-a lungul unei curbe logistice: 

( ) 1

1

4* 41
−⋅−×−×−= t

t ecaa δ

δ
δ                                                                               )A.e.2( '''  

unde ( ) 1*
0

1

4
21

*
4 1,02 −

−×+=>+××= aaca
δ
δ

δδδ  

Consecinţă. Politica monetară urmăreşte o traiectorie corespunzătoare, de forma 
bam tt −= . 

Demonstraţie. Fie *a soluţia reală pozitivă a ecuaţiei de gradul doi 
032

2
1 =+×+× δδδ aa . Prin schimbarea de variabilă 

*aax tt −= se obţine ecuaţia 
diferenţială Riccati omogenă 

ttt xxx ×+×= 4
2

1 δδ&  

care, notând 
1−= tt zx , devine o ecuaţie diferenţială liniară 

14 δδ −×−= tt zz&  
cu soluţia: 

*4 zecz t
t +×= ⋅−δ  

unde 41
* /δδ−=z este soluţia particulară. Se găseşte traiectoria )..2( ''' Ae a evoluţiei economiei 

în funcţie de politica cheltuielilor guvernamentale ggt = pentru diverse valori g fixate şi 
pentru diverse valori ale inflaţiei aşteptate ee

t ππ = . 
Însă traiectoriile reale se obţin din )..2( ' Ae şi )..2( ' Af prin simulări numerice. 
 
3.3. Evoluţia economiei pe termen lung în politica bbt = - fixat 
Evoluţia pe termen lung corespunde, prin definiţie, cerinţei de staţionaritate: 

0,0 == e
tta π&& , deci  

*aat = , constant; *πππ == e
tt constant şi yyt =

~        (2.g) 
Prin ecuaţia (2.e) cerinţa ca avuţia reală să rămână staţionară, corespunde deficitului 

bugetar extins nul, condiţie care se realizează pentru un nivel 
*ggt = al cheltuielilor 

guvernamentale reale **** abiyg ×+×−×= πγ                                                               (2.h) 
în care înlocuind *i cu valoarea sa de echilibru IS-LM, tii ~* = , dată de (2.c), deducem: 
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* 1

gmb
m
byb

m
m

b
m

m
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ii

y

i

a τπ                             (2.i) 

A doua ecuaţie se deduce din cerinţa yyt =
~  şi din (2.a) găsim: 

( )b
ggra dgkykiak +×−=××−× **'* ˆˆˆ̂ π                                                                   (2.j) 

Înlocuind *a din (2.i) se obţine o ecuaţie de gradul doi în *π , care se rezolvă, alegând 
soluţia convenabilă .*

2,1π Concret, analiza se poate face numai prin simulări numerice. 
 Astfel, dacă pentru nivelul pe TL al cheltuielilor guvernamentale se alege valoarea 

53* =g , ceea ce arată o creştere de 10,4 % faţă de nivelul curent ,480 =g găsim: 
( ) 1** 012187,07458,5 −

+×= πa                                                       (2.i.A) 
05932,6452,162527,208 2 =+×−× ππ                                                                (2.j.A) 

unde *ππ = , cu 08,5221 >=Δ deci R∈*
2,1π cu 736,0,0429,0 *

2
*
1 == ππ                )A.j.2( '  

în care, în condiţii normale, *
2π este neaceepatbil (inflaţia este 73,6%). 

Există deci două puncte de echilibru staţionar 
%39,4;303,104: ***

1 == πaE  
pentru care găsim: 803,41* =m  - ceea ce indică o creştere de 11,47% faţă de stocul 

monetar  real curent, 0m ; 
,0977,0818,0271,155,0* =+−=i adică 9,77% deci o mică descreştere  a ratei 

nominale a dobânzii 
 Al doilea echilibru este 68,7%;6,73: *** == aE π ceea ce înseamnă colapsul 

economiei. 
1. Stabilitatea macroeconomică prin politica bbt = - fixat 

Liniarizăm modelul dinamic ( )e
tta π&& ,  dat de ( ) ( )AfAe ..2,..2 ''  în  vecinătatea echilibrului 

*
1E . Notăm jacobianul corespunzător cu ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2221

1211*
1 aa

aa
J                                             (2.k) 

unde 43,16533;67,294 1211
*
1

−=
∂
∂

==
∂
∂

= e
t

t

Et

t a
a

a
a

a
π
&&

 

025183,0;07384,0 2221 ==
∂
∂

= a
a

a
t

e
tπ&

 

(calculele se fac cu uşurinţă) 

Găsim ⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=
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Conform teoremei Olech (Oprescu, 2006, p. 243) evoluţia economiei, în cazul politicii 
b - fixat, pentru datele folosite mai sus .),8,41,53( ** etcmg == , este  instabilă, deoarece 
det 0,0 >> JTJ r . 

Verificarea se face direct: ecuaţia caracteristică 
( ) λλ ×− JTr

2 + det. 027,1228695,2940 2 =+×−⇒= λλJ  cu 0,0 21 >> λλ . 

În mod  similar, calculând jacobianul în *
2E găsim 591,4*

2 =JTr  şi det. 537,0*
2 =J , 

care este de asemenea un punct staţionar instabil. 
În concluzie, aplicarea politicii monetare de folosire a stocului real de bonduri la un 

nivel fixat nu asigură stabilitatea pe termen lung, pentru o politică fixată ca program al 
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chletuielilor guvernamentale, 
*ggt = . O direcţie alternativă de cercetare este fixarea politicii 

{ }tg ca mecanism feedback după PIB-ul real sau după rata de creştere a PIB-ului real, deci 
după rata creşterii economice. 

 
Concluzii  
 
Aceste rezultate trebuie să atragă atenţia decidenţilor politicilor macroeconomice că 

simpla extrapolare a tendinţei de creştere economică cu aceeaşi rată din prezent şi în viitor nu 
este un domeniu valid pe termen lung. În plus, aplicând metoda staticii comparative, 
guvernanţii pot identifica efectele asupra ratei de creştere curente şi pe termen lung  a 
pârghiilor de politică fiscală, guvernamentală şi monetară ce doresc a fi implementate. 
Simulări pentru România au fost făcute de autori şi colegi ai lor din Catedra de Cibernetică 
Economică, Academia de Studii Economice Bucureşti atât în condiţiile în care masa monetară 
reală este variabilă de stare )( tt am && = , cât şi în variantele de politica monetară în care pârghia 
de politică este mmt = - constant şi variabila de stare este stocul de obligaţiuni )( ttt bab && = , 
respectiv în variante în care rata de creştere a bazei monetare se menţine constantă, la un nivel 
μ fixat. Aceste rezultate vor fi prezentate într-un studiu viitor. 
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Rezumat. România, ca de altfel toate ţările din lume, nu poate depăşi criza financiară 
fără dezvoltarea mediului de afaceri. Apariţia crizei financiare a generat o particularitate 
pentru cadranul banilor fundamentat de R. Kiyosaki, şi anume faptul că, încă de la început, 
un angajat trebuie să fie un bun angajat, dar şi un bun investitor. În concepţia lui Robert 
Kiyosaki, aceasta înseamnă că încă de la începutul carierei trebuie să fim conştienţi că există 
patru situaţii din care se câştigă bani, şi anume: angajat, liber profesionist, patron şi 
investitor. 

 
Cuvinte-cheie: afaceri; principii; lider; datori; excelenţă. 
 
Coduri JEL: B, B12. 
Coduri REL: 1, 1K. 
 
 
1. Introducere 
 
Ne-am obişnuit să spunem că avem patru puteri în stat. Prima putere este reprezentată 

de legiuitor, adică de Parlament, care construieşte în numele populaţiei care l-a desemnat 
legile ţării. A doua putere este executivul, adică Guvernul unei ţări, care pune în practică 
legile adoptate de Parlament. A treia putere în stat este Justiţia, care veghează ca legile ţării să 
se aplice. Presa reprezintă a patra putere în stat şi cea mai tânără, în sensul că a fost desemnată 
ca putere îndeosebi în ultimii 20 de ani, pe baza următoarelor argumente: informează publicul, 
influenţează şi formează opinia publică şi în numeroase cazuri manipulează deciziile societăţii 
(populaţiei) pe care o deserveşte. 

În opinia unor autori (Apostol, 2009), există şi o a cincea putere în stat, reprezentată de 
criză având ca argument faptul că prin criză economică sau pe baza ei s-au „dictat reacţii, 
acţiuni, decizii ale tuturor liderilor: cei politici şi cei din mediul de afaceri”. 

O particularitate a celei de-a cincea puteri în stat este faptul că, din păcate, influenţează 
dramatic activitatea celorlalte patru puteri din stat.  

 
2. Soluţia Robert Kiyosaki: Fii bancă, nu bancher! 
 
Robert Toru Kiyosaki născut în 1947, este un investitor, om de afaceri şi autor 

american de literatură motivaţională. Kiyosaki este foarte cunoscut datorită seriei de cărţi 
motivaţionale „Tată bogat, tată sărac”. A scris 18 cărţi care s-au vândut într-un total de 26 
milioane de exemplare. Deşi la început a publicat pe cont propriu, ulterior, Warner Books, o 
divizie a Hachette Book Group USA, a preluat publicarea cărţilor lui, în prezent acestea 
apărându-i sub editura Rich Dad. Trei dintre cărţile sale, Tată bogat, tată sărac, Cadranul 
banilor şi Ghidul investitorului s-au aflat simultan în top 10 al celor mai bune cărţi vândute, 
clasament întocmit de Wall Street Journal, USA Today şi New York Times. Copil bogat, 
copil isteţ a fost publicată în 2001, din dorinţa de a-i ajuta pe părinţi să-şi familiarizeze copiii 
cu noţiuni financiare. 
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A creat de asemenea jocul didactic „Cashflow”, editat atât în varianta clasică, cât şi 
software. Jocul cunoaşte trei versiuni şi se adresează deopotrivă părinţilor şi copiilor. A scos 
numeroase casete audio şi discuri din seria „Rich dad”. 

În concepţia lui Robert Kiyosaki, aceasta înseamnă că încă de la începutul carierei 
trebuie să fim conştienţi că există patru situaţii din care se câştigă bani şi anume: angajat, liber 
profesionist, patron şi investitor (Kiyosaki, Lechter, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Figura 1. Cadranul banilor 
 

Apariţia crizei financiare a generat o particularitate pentru cadranul banilor 
fundamentat de R. Kiyosaki, şi anume faptul că, încă de la început, un angajat trebuie să fie un 
bun angajat, dar şi un bun investitor. Particularitatea este dată de faptul că din prima lună de 
angajare un absolvent de şcoală trebuie să opteze pentru pilonul 2, privat, de pensie şi pentru 
pilonul 3, facultativ, dacă doreşte o pensie liniştitoare la sfârşitul părţii active de viaţă. 

În condiţii de criză economică, rolul analistului financiar într-o firmă creşte 
substanţial. În opinia lui Robert Kiyosaki, agenţii economici trebuie să se manifeste prudent 
pe piaţa împrumuturilor bancare şi este indicat să împartă datoriile în două categorii: bune şi 
rele. În esenţă datoriile bune sunt acele datorii care conduc la majorarea activului real şi 
diminuează pasivul real, iar datoriile rele sunt cele care micşorează activul real şi măresc 
pasivul real. 

 
3. Instrumentul TopProfil. Jim Collins – excelenţa în afaceri 
 
Instrumentul TopProfil este singura probă construită în România, dintre cele mai solide 

existente la ora actuală pe piaţă,  pornind de la premisele promovării excelenţei în afaceri de 
către Collins. Din acest punct de vedere, utilizarea probei poate fi utilă în a identifica oameni 
şi echipe performante, dar mai ales în a identifica o serie de puncte tari şi unele zone de 
dezvoltare suplimentară pentru a creşte randamentul profesional. Datele colectate indică 
utilitatea probei în segmentul de coaching şi training, permiţând deopotrivă oamenilor şi 
echipelor să devină mai competitivi(e), prin implementarea sugestiilor oferite de consultanţii 
HR, în urma analizei TopProfil(1). 

 
3.1. Principiile Jim Collins 
 
a. Principiul I: Liderul de nivel V 
„În fiecare angajat al unei companii excelente se găseşte liderul de nivelul V – cel ce 

reuşeşte să clădească o excelenţă trainică în  performanţa sa şi a celor care îl urmează, 
printr-un amestec paradoxal de umilinţă personală şi voinţă profesională.”(1) 

b. Principiul II: Mai întâi „cine” şi apoi „ce” 
„Într-o companie excelentă alegerea oamenilor potriviţi este cheia succesului de 

echipă. Cel mai important este identificarea dimensiunii de „a fi” – „cine sunt (em)?” – la 
nivel de individ şi mai apoi de echipă. Strategiile şi obiectivele membrilor/echipei acel «ce-i 

A P
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Investitor 
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de făcut» pragmatic va urma de la sine atât timp cât identitatea membrilor şi a echipei a fost 
identificată.” 

Managerii care trăiesc principul „Mai întâi «cine» şi apoi «ce»” – sunt artizanii unui 
sistem construit pe baza trăsăturilor de caracter ale oamenilor şi nu pe baza experienţei 
acestora. Ei îşi ascultă subordonaţii şi-i motivează pentru contribuţie maximă, folosind 
recompensa pentru a-i păstra şi nu pentru a-i determina să muncească. 

Nu angajează şi nu tolerează angajaţii nepotriviţi; acordă cele mai bune condiţii de 
dezvoltare angajaţilor potriviţi, împreună cu care construiesc şi împărtăşesc misiunea, 
viziunea şi valorile organizaţiei. Sunt în opoziţie cu managerii care acceptă compromisul, 
tolerând candidaţii nepotriviţi la angajare şi angajaţii care se conformează regulilor pe care ei 
le impun.  

c. Competenţe caracteristice unui comportament care reflectă principiul „Mai 
întâi «cine» şi apoi «ce»”: 

• contează pe cine plăteşti nu cum plăteşti; 
• rigurozitate în deciziile faţă de oameni. 
Deprinderi pentru „contează pe cine plăteşti nu cum plăteşti”: 
• Nu foloseşte recompensa să obţină un comportament potrivit ci pentru atragerea şi 

păstrarea oamenilor potriviţi; 
• Acordă mai mare importanţă trăsăturilor de caracter ale angajaţilor decât educaţiei 

în domeniu, abilităţilor practice, cunoaşterii specializate sau experienţei de muncă; 
• Respinge impunerea punctelor de vedere unilaterale; 
• Motivează membrii echipei să-şi aducă contribuţie maximă. 
Deprinderi pentru „rigurozitate în deciziile faţă de oameni”: 
• Când are îndoieli mai bine nu angajează; 
• Când simte nevoia schimbării de personal acţionează; 
• Acordă cele mai bune oportunităţi celor mai buni oameni, nu-i împovărează; 
• Îşi păstrează cei mai buni oameni; 
• Veghează că oamenii cei mai buni să nu-şi facă griji pentru postul lor; 
• Consideră că misiunea, viziunea, valorile, obiectivele echipei sunt produsul echipei, 

şi nu unilateral produsul liderului. 
d. Principiul III: Confruntarea cu realitatea fără să-ţi pierzi încrederea 
„Într-o companie excelentă ancorarea în realitate face ca visurile să se transforme în 

fapte. Păstrarea credinţei absolute în reuşită indiferent de dificultăţi şi confruntarea cu faptele 
brute ale realităţii, oricare ar fi acestea, asigură în final realizarea viziunii pe baza învăţării 
continue şi a concentrării cunoaşterii acumulate din fapte.” 

e. Principiul IV: Conceptul de arici 
„Misiunea viziunea şi valorile unei companii excelente sunt subordonate „Conceptului 

de arici”, care este definit de răspunsul la trei întrebări cheie, ce constituie cadrul de 
predilecţie în care o companie îşi poate fructifica cu succes oportunităţile: 

• La ce poţi fi cel mai bun din lume? 
• Ce anume te pasionează profund? 
• Ce anume pune în mişcare motorul tău economic” 
f. Principiul V: Cultura disciplinei 
„Într-o organizaţie excelenţa, cultura disciplinei se dezvoltă de la sine prin deprinderi 

bazate pe: 
• libertatea de acţiune şi asumarea responsabilităţii într-un anumit cadru; 
• autodisciplina membrilor organizaţiei în dorinţa de a îmbunătăţi procesele; 
• diferenţa între disciplină şi dictatură; 
• concentrarea pe scopurile importante determinate de Conceptul de arici, renunţând 

la lucrurile nepotrivite scopurilor propuse”. 
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Cultura organizaţională reprezintă ceea ce este şi face organizaţia şi reflectă 
convingerile, atitudinile şi angajamentele conducătorilor săi. 

• Organizaţia excelentă – inovează şi manifestă autodisciplina în interiorul propriului 
Concept de arici. 

• Organizaţia începătoare – inovează profitând de orice oportunitate; 
• Organizaţia ierarhică – inhibă inovaţia şi autodisciplina prin alinierea la standarde 

impuse; 
• Organizaţia birocratică - inhibă inovaţia şi autodisciplina prin restricţii procedurale 

care subordonează gândirea. 
Competenţe caracteristice unui comportament care reflectă principiul «Cultura 

Disciplinei»: 
• cultivă libertatea şi responsabilitatea într-un cadru dat; 
• face diferenţa între cultura disciplinei şi tirania disciplinei; 
• concentrarea pe scopurile importante (subordonate „Conceptului de arici”). 
Deprinderi pentru „a cultiva libertatea şi responsabilitatea într-un cadru dat”: 
• Construirea unui cadru de sistem consistent, cu reguli clare; 
• Acordarea libertăţii de acţiune şi responsabilitate oamenilor în cadrul sistemului 

dat; 
• Îmbunătăţirea continuă a cadrului de sistem pentru a conserva autodisciplina la 

nivelul acestuia. 
Deprinderi pentru „a face diferenţa între cultura disciplinei şi tirania disciplinei”: 
• Stimularea autodişciplinei fără a impune disciplina; 
• Conducerea sistemului, şi nu a oamenilor; 
• Îmbunătăţirea sistemului prin stimularea participării angajaţilor, şi nu pe baza 

deciziilor unilaterale proprii. 
Deprinderi pentru „concentrarea pe scopurile importante (subordonate „Conceptului 

de arici”)”: 
• A spune „Nu mulţumesc” marilor oportunităţi ce nu se potrivesc „Conceptului de 

arici”; 
• A da prioritate listelor cu „nu mai face asta” decât cele cu „ce e de făcut”; 
• Alocarea bugetelor în scopul sprijinirii activităţilor care susţin „Conceptul de arici”; 
• A face distincţie între ceea ce este important şi ceea ce este urgent. 
 
3.2. Modelul miezului operaţional 
Miezul operaţional: inima organizaţiei, responsabilă de performanţa care pune în 

mişcare afacerea. 
Domeniile miezului operaţional: 
• Oameni – oamenii care sunt angajaţi şi responsabilizaţi faţă de sarcinile posturilor 

lor – capacitatea de creaţie şi acţiune a miezului operaţional; 
• Procese – procesele care guvernează şi structurează activitatea organizaţiei – 

gândirea tuturor acţiunilor sub formă de strategii, tactici şi proceduri; 
• Tehnologia – modalităţile prin care se manifestă sau acţionează organizaţia atunci 

când execută procesele. 
 În România există un concept „business tuning” promovat de SC 4 Business Tuning 

SRL şi care, în esenţă, constă în aplicarea principiilor lui Jim Collins pentru dezvoltarea unei 
afaceri în România. Prezentăm în continuare, pe scurt, acest concept, în figura de mai jos. 
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Figura 2. Business Tuning 

 
3.3. Impactul principiilor excelenţei 
Tuningul individual: 
• maximizarea comportamentului profesional de management evaluat cu instrumentul 

Top Profil la nivel individual. Fiecare manager poate alege să folosească „fişa de tuning 
individual” pentru dezvoltarea deprinderilor bazate pe competenţele de excelenţă în scopul 
creşterii performanţei individuale în management. 

Competenţele de excelenţă: 
• comportamentul dobândit prin deprinderea de a gândi şi acţiona pe baza principiilor 

excelenţei de afaceri. 
Performanţa: 
• transformarea competenţelor de excelenţă în rezultate sau efecte reale vizibile şi 

măsurabile raportate la obiectivele asumate. 
Performanţa individuală excelentă = Individ disciplinat x (Gândire disciplinată + 

Acţiuni disciplinate). 
Tuningul miezului operaţional: 
• maximizarea potenţialului de excelenţă evaluat cu instrumentul Top Profil la nivelul 

echipelor şi grupurilor de manageri poate determina în final saltul de la bun la excelent al 
organizaţiei. Transformarea organizaţiei are ca indicator principal „cultura disciplinei” pe care 
grupul sau echipele de manageri ai organizaţiei reuşesc să o clădească pe baza tuningului 
individual. 

Viitorul organizaţie este ceea ce managerii fac pentru ca ea să devină prin: 
• Descoperirea potenţialului de excelenţă; 
• Înţelegerea principiilor de excelenţă; 
• Antrenarea competenţelor de excelenţă; 
• Transformarea organizaţiei. 
Performanţa organizaţie excelenţă = Oameni disciplinaţi x (Gândire disciplinată + 

Acţiuni disciplinate. 
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4. Concluzii  
 
Datele colectate indică utilitatea probei în segmentul de coaching şi training, 

permiţând deopotrivă oamenilor şi echipelor să devină mai competitivi(e), prin implementarea 
sugestiilor oferite de consultanţii HR, în urma analizei TopProfil. 

Top Profil reprezintă un complex de instrumente de evaluare a comportamentului 
managerial pe baza „Principiilor excelenţei în afaceri”  identificate de Jim Collins. 

 
Notă 
(1) „Evalarea comportamentului profesional de management”. Disponibil on-line pe 
http://www.topprofil.com/resources/download/demo_raport_top_profil_echipa.pdf 
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Rezumat. Acest articol prezintă criza datoriilor din Zona Euro care este rezultatul 
unei erori de concepţie a Uniunii Economice şi Monetare. Situaţia a devenit critică pentru 
ţări precum Grecia, Portugalia, Irlanda, Spania. Dualitatea după care este caracterizat 
aspectul financiar al integrării europene în aceste zile se poate menţine cu greu pe un termen 
lung, pentru că Uniunea Economică şi Monetară operează cu participarea a 16 state membre, 
în timp ce membrii zonei euro rămân suverani pe politicile lor bugetare. Fără reforme 
structurale ample, sustenabilitatea Uniunii Economice şi Monetare este pusă sub semnul 
întrebării. 

 
Cuvinte-cheie: criza datoriilor; deficit bugetar; datorie publică; politică bugetară. 
 
Coduri JEL: E52, E58, E63, F36. 
Coduri REL: 8M, 20H. 

 
 

1. Consideraţii generale privind coordonarea dintre politicile bugetare şi politica 
monetară în zona euro 

 
Regulile pentru zona euro au fost stabilite prin statutul Băncii Centrale Europene, iar 

condiţiile de intrare în zona euro au fost impuse prin Tratatul de la Maastricht şi prin Pactul de 
Creştere şi Stabilitate. După aceea, aceste condiţii au devenit mai relaxate, în vederea 
acceptării Italiei, ce avea un deficit bugetar mare. Aceasta a fost o decizie politică prin care li 
se permitea intrarea în zona euro economiilor mai mici şi mai diferite faţă de Germania şi 
Franţa. Însă statele mai mici au fost mai susceptibile la divergenţe, dar aceasta nu a 
reprezentat o problemă deoarece scopul Uniunii Economice şi Monetare este tocmai acela de 
a realiza convergenţa economiilor statelor membre.  

Dezvoltarea economiilor naţionale are impact asupra perspectivelor de inflaţie în zona 
euro, influenţând condiţiile monetare ale acesteia. Drept urmare politicile economice, în 
particular cele bugetare, ale statelor care fac parte din zona euro trebuie monitorizate puternic, 
impunându-se o coordonare strânsă a acestora.  

Politicile bugetare în zona euro sunt elaborate de guvernele naţionale ale statelor 
membre, dar acestea trebuie să respecte regulile Pactului de Stabilitate şi Creştere, care 
reprezintă un instrument de coordonare bugetară. Politica bugetară este poate cea care 
înregistrează cele mai mari diferenţieri între statele membre, datorită faptului că bugetul 
public reprezintă cea mai puternică formă de manifestare a suveranităţii naţionale din punct de 
vedere economic. Instrument important de orientare a economiei, bugetul public, prin 
cheltuielile şi veniturile publice, influenţează atât investiţiile publice şi private, cât şi 
economisirea şi circulaţia monetară. Din aceste considerente, coordonarea politicilor bugetare 
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ale statelor care fac parte din zona euro este deosebit de dificil de realizat (Seria 
Micromongrafii. Politici europene Uniunea_Economică_şi_monetară.pdf, 2005, p.10) 

Aranjamentele legate  de coordonarea dintre politicile bugetare şi politica monetară în 
zona euro sunt destul de complexe. Printre instituţiile care participă la procesul de coordonare, 
Comisia Europeană ocupă o poziţie centrală, ea participând la reuniunea tuturor celorlalte 
organisme, stabilind agenda pentru Consiliul Uniunii Europene şi propunând procedurile 
referitoare la sustenabilitatea financiară a statelor membre. 

Dar în zona euro nu a fost încă dezvoltat un cadru pentru cooperarea politică dintre 
Banca Centrală Europeană şi guvernele naţionale, chiar dacă moneda unică creează 
necesitatea unei mai strânse colaborări. Absenţa unui loc unde se poate defini o poziţie 
comună pentru politicile monetare şi bugetare face organizarea instituţională a zonei euro mai 
orientată spre schimbul de informaţie, decât spre identificarea liniilor de acţiune pentru 
coordonarea activităţilor. Banca Centrală Europeană, neîncrezătoare în privinţa deciziilor 
bugetare ale guvernelor naţionale, tinde să îşi apere libertatea de a acţiona pentru a putea, dacă 
este necesar, să contraatace înclinaţiile lor spre deficite bugetare. Guvernele naţionale, 
neputând convinge Banca Centrală Europeană de a acorda mai multă atenţie condiţiilor 
specifice ale economiilor lor, necunoscând comportamentul bugetar al celorlalte guverne, sunt 
sceptice în ceea ce priveşte cooperarea, pregătite pentru a contraataca orice poziţie de natură 
restrictivă a politicii monetare şi îndărătnice, în ceea ce priveşte acceptarea reducerii 
suplimentare a suveranităţii lor fiscale (Panico, Vazquez Suarez, 2008, pp. 16). 

 Metoda folosită pentru coordonarea politicilor economice se bazează în special pe „o 
uşoară consolidare”, adică pe abilitatea de a convinge guvernele naţionale să urmeze o 
conduită adecvată prin dialog monitorizat, prin schimb de informaţii, avertizări şi presiuni.
  Procedurile care prevăd intensificarea coordonării politicilor monetare şi bugetare 
încearcă să stabilească „reguli comune de comportament”, în acest sens menţionând Procedura 
de deficit excesiv şi Pactul de Stabilitate şi Creştere. Procedurile sunt puse în aplicare printr-un 
raport întocmit de către Comisia Europeană, pe baza rezultatelor supravegherii multilaterale. 
Comitetul Economic şi Financiar examinează raportul şi îşi exprimă opinia în legătură cu 
acesta. Consiliul Miniştrilor Economiei şi Finanţelor ai Uniunii Europene (ECOFIN) ia o 
decizie formală privind existenţa unei violări şi îi recomandă statului în cauză măsuri de 
corectare, impunând două termene limită în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor şi rectificarea 
violării. Dacă statul membru uită de termenele limită, ECOFIN poate notifica acest lucru şi 
poate cere statului să consemne la Comisie un depozit, al cărui sumă depinde de gradul de 
violare. Dacă ECOFIN decide că în decurs de doi ani violările nu au fost rectificate, acesta poate 
cere schimbarea depozitului în amendă.  

 
2. Factorii declanşatori ai crizei datoriilor în zona euro 
 
Cu o oarecare întârziere, zona euro a fost lovită de criza financiară internaţională care  

s-a declanşat în SUA în august 2007. Începând cu trimestrul II al anului 2008, PIB-ul în zona 
euro a înregistrat o scădere dramatică, înregistrându-se la finele anului la o rată reală de 
creştere de doar 0,5%, comparativ cu anul precedent când aceasta se ridica la 2,8%. Anul 
2009 a reprezentat un an de recesiune profundă, cu o diminuare a PIB-ului cu 4,1% în zona 
euro, urmând o uşoară revigorare în 2010.  

Efectul global al acestor condiţii economice a fost deteriorarea drastică a soldurilor 
bugetare generale ale guvernelor statelor membre din zona euro ajungând-se la un deficit 
bugetar de 6,3% din PIB în 2009 comparativ cu 0,6% din PIB în 2007 şi 2% din PIB în 2008. 
Datoria publică  a înregistrat o creştere continuă de la 66% din PIB în 2007 la 78,7% din PIB 
în 2009. Deficitul bugetar a fost considerabil în Spania, unde a crescut de la 4,1% în 2008 la 
11,2% în 2009, în timp ce în anii anteriori crizei s-a înregistrat excedent. Grecia reprezintă un 
caz particular, deficitele bugetare din trecut crescând continuu şi ajungând la 13,6% din PIB în 
2009. Drept urmare, în 2009, Grecia, Belgia, Germania, Italia, Franţa, Spania, Irlanda, 
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Olanda, Austria, Portugalia, Slovenia şi Slovacia au intrat în procedura de deficit excesiv. 
Statele membre care stau cel mai bine în ceea ce priveşte soldul bugetar şi datoria publică sunt 
Danemarca, Suedia şi Finlanda, aceasta datorându-se excedentelor bugetare mari înregistrate 
înainte de debutul crizei.  

Tabelul 1  
Evoluţia poziţiei  bugetare în perioada anilor 2006-2011 în zona euro  

(% din PIB) 
 

Statul membru  din 
Zona Euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgia 0,3 -0,2 -1,2 -6 -5 -5 
Germania  -1,5 0,2 0 -3.3 -5 -4,7 
Irlanda 3 0,1 -7,3 -14,3 -11,7 -12,1 
Grecia -2,8 -5,1 -7,7 -13,6 -9,3 -9,9 
Spania 1 1,9 -4,1 -11,2 -9,8 -8,8 
Franţa -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 -8 -7,4 
Italia -3,3 -1,5 -2,7 -5,3 -5,3 -5 
Luxemburg 1,4 3,6 2,9 -0,7 -3,5 -3,9 
Olanda 0,6 0,2 0,7 -5,3 -6,3 -5,1 
Austria  -1,6 -0,4 -0,4 -3,4 -4,7 -4,6 
Portugalia  -3,9 -2,6 -2,8 -9,4 -8,5 -7,9 
Slovenia -1,3 0 -1,7 -5,5 -6,1 -5,2 
Finlanda 4 5,2 4,2 -3,8 -4,3 -2,9 
Malta -2,6 -2,2 -4,5 -3,8 -4,3 -3,6 
Cipru -1,2 3.4 0.9 -6.1 -7.1 -7.7 
Slovacia  -3,5 -1,9 -2,3 -6,8 -6 -5,4 
UE-16 -1,3 -0,6 -2 -6,3 -6,6 -6,1 

Sursa: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-4_en.pdf  
 

 În cazul a trei ţări din zona euro: Italia, Belgia, Grecia se preconizează o datorie 
publică de  peste 100% din PIB în 2010 şi 2011: 

 

Tabelul 2  
Evoluţia datoriei publice în zona euro în perioada anilor 2006-2011 

 (% din PIB) 
Statul membru din 

Zona Euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011-
previziuni 

Belgia 87,9 84,2 89,8 96,7 99 100,9 
Germania  67,6 65 66 73,2 78,8 81,6 
Irlanda 24,9 25 43,9 64 77,3 87,3 
Grecia 95,9 95,7 99,2 115,1 124,9 133,9 
Spania 39,6 36,2 39,7 53,2 64,9 72,5 
Franţa 63,7 63,8 67,5 77,6 83,6 88,6 
Italia 106,5 103,5 106,1 115,8 118,2 118,9 
Luxemburg 6,7 6,7 13,7 14,5 19 23,6 
Olanda 47,4 45,5 58,2 60,9 66,3 69,6 
Austria  62 59,5 62,6 66,5 70,2 72,9 
Portugalia  64,7 63,6 66,3 76,8 85,8 91,1 
Slovenia 26,7 23,4 22,6 35,9 41,6 45,4 
Finlanda 39,2 35,2 34,2 44 50,5 54,9 
Malta 63,7 61,9 63,7 69,1 71,5 72,5 
Cipru 64,6 58,3 48,4 56,2 62,3 67,6 
Slovacia  30,4 29,3 27,7 35,7 40,8 44 
UE-16 68,3 66 69,4 78,7 84,7 88,5 

Sursa: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-4_en.pdf 
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În literatura de specialitate au apărut două ipoteze cu privire factorii declanşatori ai 
crizei datoriilor în zona euro: 

• amestecul nesănătos dintre indisciplina fiscală a statelor membre şi atacurile 
speculative de pe pieţele financiare care au fost scăpate de sub control; 

• dezechilibrul economic existent între statele membre ale zona euro, datorat unui 
defect de concepţie a Uniunii Economice şi Monetare. 

De fapt, principala cauză a dezechilibrelor structurale interne în Uniunea Economică şi 
Monetară o reprezintă marile deficite de cont curent existente. Deşi deficitele de cont curent 
au rădăcini interne, problemele asociate nu se limitează numai la nivel naţional. Având în 
vedere efectele colaterale în pieţele financiare integrate din zona euro, ele sunt o problemă şi 
pentru alte state membre şi pentru Uniunea Economică şi Monetară în ansamblul ei. Principala 
problemă pentru statele membre din zona euro cu deficite de cont curent a fost faptul că 
afluxul de capital nu a fost întotdeauna alocat în mod eficient. În Spania şi Irlanda, s-a 
înregistrat o expansiune a pieţelor imobiliare, în Grecia s-au finanţat deficitele mari 
guvernamentale şi în Portugalia s-a sprijinit consumul privat. Această alocare a stimulat 
cererea internă şi, ca urmare a  inflexibilităţii pieţei forţei de muncă, nivelul salariilor a crescut 
mai mult decât nivelul productivităţii muncii; s-a redus competitivitatea pentru ţările 
respective, şi drept consecinţă importurile au crescut, exporturile s-au diminuat iar deficitul de 
cont curent s-a accentuat.  

Criza datoriilor din zona euro a afectat profund trei state: Grecia, Spania şi Portugalia, 
conducând la o lipsă de încredere între aceste state şi celelalte state membre. Posibila 
nerambursare a datoriei publice greceşti ar avea un efect global destul de redus asupra 
celorlalte state membre, având în vedere faptul că PIB-ul Greciei reprezintă doar 2,5% din 
PIB-ul zonei euro. Un pericol mai mare cauzat de neplata datoriei publice acumulată de 
Grecia ar fi pierderea încrederii investitorilor străini în celelalte ţări din zona euro, în 
particular în Portugalia şi Irlanda, care se confruntă, de asemenea, cu probleme de deficit 
bugetar şi datorii publice considerabile. Italia are şi ea o datorie publică mare, ce depăşeşte 
100% din PIB, dar deficitul său bugetar se situează sub media zonei euro, şi, drept urmare, nu 
face parte din categoria ţărilor cele mai expuse riscului. Spania are o datorie relativ scăzută, de 
numai 53,2% din PIB în 2009,    situându-se cu 25% sub media zonei euro.   
 

3. Impactul crizei datoriilor din zona euro asupra Greciei 
 
Economia Greciei a înregistrat creşterea cea mai rapidă din zona euro în decursul 

anilor 2000-2007 cu creşteri anuale a PIB-ului în medie de 4,2%. Însă, cu toate acestea, PIB-
ul pe cap de locuitor a rămas sub media comunitară, ridicându-se în 2009 la doar 93% din 
media comunitară. Economia Greciei se confruntă cu probleme semnificative, inclusiv cu 
creşterea şomajului, o birocraţie ineficientă, evaziune fiscală şi corupţie.  

Criza financiară internaţională a avut un efect profund negativ asupra Greciei, în 
special asupra celor industrii ale ţării, turismul şi transportul maritim, care au fost grav 
afectate de declinul economic, înregistrând în 2009 o scădere a  veniturilor cu 15%. 

Cum poate fi explicată această criză a datoriilor prezentă în Grecia? Grecia are în 
mod clar o politica bugetară nesustenabilă. Totodată, de la aderarea la Uniunea Economică şi 
Monetară în anul 2001, această ţară a avut o rată a inflaţiei constant mai mare decât media 
zonei euro, generând o abatere substanţială de la paritatea puterii de cumpărare şi determinând 
pierderile pronunţate ale competitivităţii şi deficite de cont curent mari (Arghyrou, Tsoukalas, 
2010, pp.6). Pentru a menţine orientările Uniunii Economice şi Monetare, guvernul grecesc a 
declarat şi înainte şi după aderarea la zona euro în mod constant şi  deliberat statistici 
economice oficiale false. Criza financiară internaţională a scos în evidenţă poziţia bugetară 
deteriorată a Greciei, generând printre altele creşterea ratei şomajului, o datorie publică uriaşă 
de 115,1% din PIB în anul 2009, creşterea masivă a deficitului bugetar de la 5,1% în anul 
2007 la 13,6% în 2009. 



Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente. Secțiunea a V-a. Stabilitate macroeconomică 841 

Pentru depăşirea crizei datoriilor de către Grecia, s-au vehiculat mai multe soluţii, 
printre care părăsirea zonei euro, însoţită de restructurarea datoriei publice a Greciei şi 
asistenţa financiară din partea statelor membre ale zona euro. Unii specialişti consideră că 
ieşirea Greciei din zona euro nu ar fi fost o soluţie fezabilă, deoarece costurile ar fi depăşit cu 
mult beneficiile. Orice semnal de ieşire din zona euro ar fi stârnit o ieşire masivă de capital, 
ceea ce ar fi afectat grav sistemul bancar. În final, s-a optat pentru recurgerea la asistenţă 
financiară. 

Miniştrii de finanţe din zona euro şi Fondul Monetar Internaţional au aprobat, la 
începutul lunii mai 2010, un pachet de împrumuturi financiare în regim de urgenţă pentru 
Grecia în valoare de 110 miliarde euro, pe următorii trei ani, care urmează a fi acoperit din 
împrumuturile acordate de către statele membre din zona euro (80 miliarde euro), respectiv 
din împrumutul acordat de Fondul Monetar Internaţional (30 miliarde euro). În schimb, pentru 
a obţine ajutorul financiar şi pentru a evita falimentul, guvernul grecesc şi-a asumat măsuri de 
austeritate în valoare de 30 de miliarde de euro. Dintre măsuri pot fi menţionate: al 13-lea şi al 
14-lea salariu nu vor mai fi acordate, vârstă minimă de pensionare va fi de 60 de ani, TVA-ul 
va creşte de la 21% la 23%, cheltuielile bugetare vor fi reduse cu 10% din PIB, investiţiile 
publice vor fi reduse, o noua taxă va fi impusă construcţiilor ilegale, noi taxe vor fi impuse 
pentru poluare, jocuri de noroc şi pe profiturile companiilor. Se estimează o reducere a 
cheltuielilor publice cu circa 7% din PIB o creştere a veniturilor cu circa 4% din PIB până în 
2013 (European Commission, 2010).  

Pe lângă aceste măsuri fiscale directe, au fost iniţiate o serie de reforme structurale 
fiscale cum ar fi: reformarea pensiilor, a sănătăţii şi a sistemului fiscal. Câteva din măsurile 
concrete sunt următoarele:  

- Creşterea  vârstei standard de pensionare la 65 de ani, fără posibilitatea pensionării 
anticipate; 

- Implementarea contabilităţii de angajament în cadrul spitalelor; 
- Restrângerea scutirilor şi deducerilor din impozitul pe venit; 
- Lupta aprigă împotriva evaziunii fiscale; 
- Auditarea persoanelor fizice care deţin averi şi care desfăşoară activităţi independente. 
Progresele înregistrate în urma implementării acestui program sunt monitorizate 

semestrial pe baza unor criterii cantitative de performanţă. 
 

4. Măsuri posibile pentru ieşirea zonei euro din criza datoriilor 
 
Zona euro este extrem de prudentă în acţiunile sale de politică economică. În timp ce 

Banca Centrală Europeană a fost forţată să se ocupe de  turbulenţele de pe piaţă, acţiunile sale 
au fost legate de cele ale Rezervei Federale a SUA şi ale altor bănci centrale importante. 
Dincolo de avantajele unei monede comune, guvernele statelor membre ale Uniunii Europene 
au arătat o mare de solidaritate. O uniune monetară cu diferenţe de inflaţie între statele 
membre, suportă riscul apariţiei unei datorii spirală, ceea ce duce la creşterea datoriilor în 
funcţie de nivelul inflaţiei. 

Deoarece cauzele profunde ale dezechilibrelor de cont curent sunt de natură internă 
este primordial şi de datoria statelor membre să acţioneze pentru a le corecta. Astfel, sunt 
necesare o serie de reforme structurale necesare pentru a spori competitivitatea societăţilor 
comerciale pe piaţa internă prin creşterea productivităţii şi controlul costurilor. De asemenea, 
ţările cu deficit de cont curent trebuie să amelioreze flexibilitatea pieţelor muncii şi să-şi 
consolideze bugetele de stat. Ţările cu excedent de cont curent trebuie să acţioneze prin 
stimularea cererii interne şi a importurilor utilizând politici fiscale stimulente.  

Miniştrii de Finanţe ai celor 16 state din zona euro au semnat în data de 7 iunie 2010 un 
acord care permite crearea unei Facilităţi Europene pentru Stabilitate financiară în valoare de 
440 miliarde euro, sub formă garanţii ale statelor membre ale Uniunii Europene. Acest „vehicul 
cu scop special” va ajuta ţările membre ale zonei euro în cazul în care acestea nu vor putea să-şi 
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soluţioneze problemele economice, fiecare ţară putând împrumuta până la 440 miliarde de euro. 
O a doua propunere pentru asigurarea stabilităţii financiare pe termen lung, ce a fost făcută de 
către liderii Uniunii Europene, se referă la crearea unei autorităţi unice responsabile cu 
supravegherea şi coordonarea politicilor bugetare. Însă această propunere nu prea are mari şanse 
de concretizare în practică  datorită opoziţiei Franţei şi Italiei.  

În opinia noastră, soluţiile optime ar putea fi schimbările fundamentale, care vizează  
restructurarea Uniunii Economice şi Monetare şi rezolvarea contradicţiilor de a impune o 
monedă unică şi politică monetară comună în ţări cu politici bugetare diferite. În afară de 
rezolvarea problemelor bugetare serioase din Zona Euro, se consideră a fi benefică crearea 
unui mecanism de supraveghere şi asistenţă în cadrul acesteia, care să reacţioneze mult mai 
rapid la crize. Noul sistem ar trebuie de asemenea să definească în mod clar costurile de 
asistenţă financiară, atât în termeni monetari, cât şi în termeni de pierdere a suveranităţii 
fiscale. 
 

Concluzii 
 

În opinia mai multor specialişti, la care subscriem şi noi, zona euro nu este o zonă 
optimă pentru o monedă unică, deoarece statele membre au dat răspunsuri asimetrice cu 
privire la diferite tipuri de pieţe sau la şocuri economice. Se consideră că nucleul sănătos 
fiscal al zonei euro este format din trei state: Germania, Finlanda, Olanda. Drept urmare, zona 
euro ar forma o uniune mult mai strânsă şi mai puternică, dacă s-ar întinde pe o zonă 
geografică mai limitată. 

Dualitatea după care este caracterizat aspectul financiar al integrării europene în aceste 
zile se poate menţine cu greu pe un termen lung, pentru că Uniunea Economică şi Monetară 
operează cu participarea a 16 state membre, în timp ce membrii zonei euro rămân suverani pe 
politicile lor bugetare. Fără reforme structurale ample, sustenabilitatea Uniunii Economice şi 
Monetare este pusă sub semnul întrebării. 

În concluzie, aderarea la zona euro cu o economie slab structurată generează costuri 
nete şi, dacă e neînsoţită de politici naţionale adecvate, nu garantează recuperarea decalajelor 
economice. Totodată, statele membre trebuie să fie competitive, necesitând în acest scop o 
adaptare structurală a economiei înainte de aderare pentru a reduce impactul creşterii 
competiţiei ca urmare a participării la o uniune economică şi monetară. Prin urmare, 
considerăm că România ar trebui să aştepte până va fi competitivă şi pregătită să intre în zona 
euro, deoarece aceasta nu are gradul de optimalitate pe care l-au dorit creatorii săi, cazul 
Greciei fiind relevant în acest sens. 
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Rezumat. În cadrul acestei lucrări se analizează elementele care asigură stabilitatea 
financiara şi monetară în cadrul unei economii emergente, fiind analizată în special situaţia 
economică  a României în contextul crizei economice care a bulversat economia mondială. În 
cazul economiei româneşti accentul este pus asupra fondurilor europene nerambursabile 
alocate României, acestea fiind analizate atât din punct de vedere al proiectelor aprobate 
(dar a căror implementare încă nu a demarat), cât şi din punct de vedere al proiectelor 
contractate şi aflate în proces de derulare (acestea oglindind de fapt în mod real “infuzia” de 
bani de care beneficiază economia românească). 
  

Cuvinte-cheie: criză economică şi financiară; economie emergentă; relansare 
economică; stabilitate financiară şi monetară; fonduri europene nerambursabile. 

 
Coduri JEL: G01,G10. 
 
 
1. Introducere 
 
Ce reprezintă o economie emergentă? Cum cuantificăm stabilitatea economică şi 

financiară a unei ţări? Ce impact au fondurile europene nerambursabile asupra acesteia şi cum 
putem creşte gradul de stabilitate? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să 
oferim un răspuns în cadrul acestui articol corelându-le cu criza economică pe care o 
traversează România. Criza prin care trecem reprezintă o lecţie extrem de valoroasă pentru toţi 
agenţii economici care sunt parte integrantă a organismului economic, o lecţie care ne 
reaminteşte că o creştere economică bazată în special pe creditare şi consum iraţional nu poate 
să ducă decât la colaps economic. Altfel spus, conform definiţiei realiste date de către dl prof. 
univ. dr. Marin Dinu, membru CA al BNR, „criza reprezintă dezastrul economiei de tip 
cazinou”, adică „economia care îşi creşte producţia apelând la instrumente de risc neacoperite 
de limitele sustenabile ale profitului şi extinde piaţa dincolo de limitele raţionalităţii”. 

 
2. Economia emergentă versus stabilitatea financiară şi monetară 
 
Ce reprezintă o economie emergentă? În opinia domnului prof. univ. dr. Emil Dinga 

aceasta reprezintă „o economie în curs de structurare economică şi financiară... o structurare 
care să asigure sustenabilitatea internă, pe de o parte, şi amortizarea şocurilor economice 
externe, pe de altă parte”. „Călcâiul lui Ahile” în cazul unei economii emergente este 
reprezentat atât de capacitatea redusă a acesteia de a face faţă problemelor generate de o criză 
economică şi financiară, precum şi de combaterea dificilă a efectelor negative ale acesteia. 

La nivelul unei ţări stabilitatea financiară reprezintă o componentă a stabilităţii 
economice, putând fi asemănată cu sănătatea: „realizezi ce importantă este atunci când nu o 
mai ai” (Mugur Isărescu). Stabilitatea financiară a României este strâns legată de problema 
datoriei externe, a cărei evoluţie puternic ascendentă reprezintă în prezent un pericol real la 
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adresa economiei naţionale, care riscă să intre în „spirala morţii”: contractarea de noi 
împrumuturi în vederea rambursării împrumuturilor mai vechi ajunse la scadenţă. „Cred că 
tema datoriei externe trebuie să fie adâncită. Am împrumutat aceşti bani, dar de unde îi vom 
da înapoi? Fondurile europene ar putea aduce acea bogăţie economică ce ar ajuta la 
rambursarea datoriei externe”. (Mugur Isărescu).  

Odată cu declanşarea actualei crize (în al doilea semestru din 2007) stabilitatea 
financiară şi monetară a ţărilor emergente (inclusiv România) trebuie să facă faţă unor 
încercări dificile şi extrem de dureroase. Aceste momente dificile prin care trece economia 
românească au costuri economice şi sociale cu atât mai mari cu cât, înainte de declanşarea 
crizei, România a trecut prin alte cinci crize financiare. În cadrul raportului prezentat în 
Parlamentul European de către raportorul Enrigue Guerrero Salom la data de 9 martie 2010 
referitor la efectele crizei financiare şi economice mondiale asupra ţărilor emergente se pune 
accentul pe faptul că nu aceste ţări au provocat criza, nu sunt la originea acesteia, dar ele sunt 
cele care suferă consecinţele cele mai dezastruoase. Cauzele se găsesc în ţările dezvoltate, ele 
sunt legate de expansiunea, în rândul acestora, a anumitor practici opace ale sistemului 
financiar, de puterea practicilor speculative, de lăcomia de a obţine beneficii rapide şi 
artificiale din economia reală şi de iresponsabilitatea a numeroase dintre conducerile marilor 
instituţii financiare. Ceea ce a fost iniţial perceput ca o criză financiară ce va afecta într-o 
mică măsură ţările în curs de dezvoltare (ca urmare a faptului că acestea nu sunt încă puternic 
integrate în sistemul financiar global) s-a dovedit a fi de fapt o extrem de puternică criză 
economică şi socială. Această criză riscă să se transforme într-un adevărat „tsunami” ce poate 
distruge economiile ţărilor emergente deoarece ea afectează practic toate domeniile de 
activitate specifice acestora.  

În timp ce criza a început să mai piardă din intensitate în ţările dezvoltate, aceasta se 
intensifică în ţările emergente şi cele în curs de dezvoltare. Cu alte cuvinte ţările avansate 
economic ies din criză, iar ţările care au cea mai mare nevoie să depăşească actualele 
probleme economice şi sociale continuă să se afunde şi mai mult. Pentru ţările dezvoltate 
această criză reprezintă o dificultate temporară în bunăstarea lor, însă pentru multe ţări 
emergente criza riscă să devină o adevărată prăpastie în care se va pierde un deceniu de luptă 
împotriva sărăciei şi a excluderii, afectând grav o întreagă generaţie. Persistenţa crizei în ţările 
emergente reprezintă un obstacol pentru creşterea economică, Comisia Europeană accentuând 
că creşterea economică din ţările emergente „va crea locuri de muncă şi prosperitate şi în alte 
ţări, contribuind la pacea şi stabilitatea mondială”.  

Stabilitatea monetară a fost conceptualizată şi pusă în practică de mai multe decenii pe 
baza a trei piloni: ţintirea agregatelor monetare, ţintirea cursului de schimb şi ţintirea inflaţiei. 
În România se utilizează în prezent ultimii doi piloni drept strategii de asigurare a stabilităţii 
monetare. În vederea stabilizării inflaţiei şi încadrării acesteia într-un interval de variaţie 
asumat (necesar asigurării stabilităţii preţurilor) BNR îşi ajustează instrumentele de politică 
monetară ţinând cont si de amplitudinea fluctuaţiilor generate de politica sa la nivelul 
economiei naţionale. Stabilizarea variaţiei PIB-ului României implică stabilizarea ratei 
dobânzii şi a cursului de schimb, evoluţia bruscă a acestora reprezentând un real pericol 
pentru stabilitatea pieţei financiare şi a echilibrelor macroeconomice.  

În vederea asigurării stabilităţii preţurilor din România trebuie avute în vedere mai 
multe elemente caracteristice unei economii emergente: evoluţiile bruşte înregistrate uneori de 
cerere şi ofertă, pieţele financiare cu o adâncime redusă, vulnerabilitatea economiei raportată 
la reducerea bruscă a intrărilor de capital, fragilitatea instituţiilor financiare etc. Toate aceste 
provocări care se pot concretiza foarte rapid (lucru dovedit de evoluţia economiei româneşti 
după izbucnirea crizei)  cresc complexitatea deciziilor de natură monetară ce vizează ţintirea 
inflaţiei şi implicit stabilitatea preţurilor.  

În ceea ce priveşte rolul jucat de stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară în 
elaborarea politicii monetare, conform analizei politicii monetare realizate de către 
guvernatorul BNR în cazul României, trebuie ţinut cont de faptul că pe termen lung nu există 
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o corelaţie negativă între inflaţie şi şomaj deoarece curba lui Phillips nu ia în calcul şi 
anticipaţiile inflaţioniste, ceea ce înseamnă că „orice corelaţie negativă între inflaţie şi şomaj 
ar trebui să fie cel mult una temporară” (Bernanke, 2006). Aşadar acceptarea puseurilor 
inflaţioniste nu constituie un „perpetuum mobile” care să ducă în mod automat la o rată a 
inflaţiei inferioară celei naturale. Obiectivul fundamental al politicii monetare îl reprezintă 
asigurarea stabilităţii preţurilor prin ţintirea inflaţiei, aceasta contribuind la realizarea unei 
creşteri economice sustenabile şi la stabilitate macroeconomică (Bernanke, 2006). În cazul 
unui sistem financiar care nu este stabil (cu ratele inflaţiei de peste o cifra) eficienţa politicii 
monetare este scăzută, situaţie care derivă din pieţele financiare cu adâncime redusă care 
limitează eficienţa canalului ratei de dobândă şi a creditului. Totodată este limitată capacitatea 
băncii centrale de a utiliza cu succes mecanismele de ajustare a economiei, ceea ce conduce la 
creşterea gradului de dependenţă dintre cursul de schimb şi cererea agregată. 

În sens larg stabilitatea financiară reprezintă acea situaţie în care sistemul financiar 
poate să asigure o alocare eficientă a economisirilor către diverse oportunităţi de investiţii şi 
poate suporta şocurile interne şi externe fără a provoca perturbări majore. În acest caz politica 
monetară constă în alocarea eficientă a resurselor în vederea asigurării stabilităţii preţurilor. În 
sens restrâns stabilitatea financiară poate fi considerată acea situaţie ce este caracterizată de 
lipsa crizelor bancare şi de un anumit grad de stabilitate a preţurilor şi a ratelor de dobândă. 
Din acest punct de vedere politicii monetare îi revine un rol mai important, iar rata dobânzii 
de politică monetară trebuie folosită cu celeritate astfel încât să nu fie provocat un conflict 
între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară.  

În cadrul relaţiei stabilitatea preturilor versus stabilitatea financiară principalul factor 
perturbator este considerat inflaţia, însă practica a dovedit că o inflaţie redusă nu este 
suficientă pentru asigurarea stabilităţii financiare pe termen lung. În cazul României 
stabilitatea preţurilor este strâns legată de stabilitatea financiară. Dacă reducerea ratei inflaţiei 
depinde de aprecierea puternică a cursului de schimb al monedei naţionale are loc erodarea 
stabilităţii preţurilor pe termen lung. Aşadar, în vederea asigurării stabilităţii preţurilor pe 
termen lung trebuie acordată o atenţie sporită stabilităţii financiare şi indicatorilor 
macroeconomici. În caz contrar câştigurile aduse de procesul de dezinflaţie vor deveni 
complet nesustenabile la un moment dat.  

Pe baza elementelor de mai sus putem afirma că, în vederea asigurării stabilităţii 
macroeconomice şi creşterii economice sustenabile, este esenţială stimularea investiţiilor şi 
evitarea caracterului prociclic al politicilor macroeconomice. Având în vedere contextul 
macroeconomic global, creşterea investiţiilor în România implică în mod obligatoriu 
creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile.  

Pe parcursul anului 2010 sistemul financiar românesc a reuşit să facă faţă unor 
provocări multiple. Ca urmare a solicitărilor Băncii Naţionale a României băncile şi-au 
majorat capitalizarea, lichiditatea aferentă sistemului bancar menţinându-se la valori 
corespunzătoare unei funcţionări fără sincope a acestuia. În mediul privat efectele crizei (recul 
economic de 7,1% în anul 2009 şi de 2,3% în primele nouă luni din 2010) au fost resimţite 
foarte puternic, restructurările de personal şi lichidările a aproximativ 18.000 de firme anual 
punând o presiune suplimentară asupra cheltuielilor sociale suportate de bugetul naţional. 
Unul dintre efectele „pozitive” ale actualei crize este reprezentat de reducerea deficitului de 
cont curent de la 11,6% din PIB în anul 2008 la 4,5% din PIB în anul 2009 şi menţinerea 
acestuia la un nivel asemănător în primul semestru al anului 2010. Finanţarea deficitului 
extern s-a realizat aproape integral prin intermediul investiţiilor străine directe, chiar dacă 
acestea au scăzut cu aproximativ 45% faţă de anul 2008. Companiile care au beneficiat de 
investiţii străine au făcut faţă mult mai uşor crizei decât cele care nu au beneficiat de niciun 
fel de infuzie de capital, printre beneficiarele infuziilor de capital numărându-se şi acele 
companii care au câştigat şi implementat proiecte cu ajutorul asistenţei financiare 
nerambursabile. 
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Ca urmare a constrângerilor financiare generate de actuala criză firmele româneşti se 
confruntă cu reducerea ratei profitabilităţii şi scăderea accesului la finanţarea oferită de bănci. 
Cele mai afectate de aceste efecte negative sunt IMM-urile, deoarece acestea sunt percepute 
ca având un risc de credit superior firmelor mari. În luna iunie 2010 rata creditelor 
neperformante aferente IMM-urilor româneşti a depăşit 10%, pentru firmele mari aceasta fiind 
de doar 2,5%. Cel mai mare risc cu care se pot confrunta firmele româneşti în viitorul 
apropiat, în cazul unei relansări economice greoaie, îl reprezintă lipsa acută de lichiditate care 
se poate transmite endemic între agenţii economici.  

Conform declaraţiilor oficialilor BNR singurul program anticriză real adoptat de către 
guvernanţii români este reprezentat de împrumutul contractat de la FMI, UE şi Banca 
Mondială. Acest împrumut a rezolvat pe termen foarte scurt o parte dintre problemele 
stringente ale statului român, însă costurile implicate de rambursarea acestuia, inclusiv plata 
dobânzilor aferente, ridică mari semne de întrebare atâta timp cât banii împrumutaţi nu au fost 
folosiţi pentru a genera plusvaloare. În acest context reiese că un alt program anticriză real şi 
cu efecte benefice mult superioare împrumutului deja contractat l-ar reprezenta creşterea 
accelerată a gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile. Aceste fonduri 
reprezintă o şansă reală acordată României de a-şi dezvolta economia şi a-şi asigura un loc în 
„jungla” numită „piaţa globală”.  O şansă pe care suntem obligaţi să nu o ratăm dacă dorim să 
nu rămânem pentru totdeauna la stadiul de „piaţă de desfacere”. 

 
3. Prezentarea fondurilor structurale alocate României 

Fondurile europene nerambursabile pe care le poate accesa România până în anul 2013 
pot fi grupate în cinci instrumente financiare, din care trei sunt cunoscute sub titulatura 
oficiala de „fonduri structurale şi de coeziune”, iar ultimele două sunt cunoscute drept „acţiuni 
complementare” destinate agriculturii şi dezvoltării rurale: 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 
- Fondul Social European (FSE); 
- Fondul de Coeziune (FC); 
- Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR); 
- Fondul European pentru Pescuit (FEP). 
Conform studiului „EU Funds in Central and Eastern Europe. Progress Report 2007-

2008” realizat de către KPMG reiese că suma totală aferentă celor cinci fonduri structurale 
alocate ţării noastre este de 27,47 miliarde euro. Dacă ţinem cont şi de contribuţia naţională la 
valoarea fondurilor structurale alocate României ajungem la o valoare totală de 33,53 miliarde 
euro. Defalcarea fondurilor alocate este evidenţiată în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 1 

Fondurile europene alocate României în perioada 2007-2013 (miliarde euro) 
 

Perioada 2007-
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională 
(FEDR) 

8,98 0,60 0,86 1,16 1,42 1,53 1,63 1,79 

Fondul de Coeziune (FC) 6,55 0,44 0,64 0,86 1,03 1,11 1,19 1,28 
Fondul Social European 
(FSE) 

3,68 0,23 0,36 0,49 0,58 0,63 0,69 0,70 

Total fonduri structurale 
şi de coeziune 

19,21 1,28 1,85 2,51 3,03 3,26 3,51 3,77 

Fondul European pentru 
agricultură şi dezvoltare 
rurală (FEADR) 

8,02 0,74 1,02 1,32 1,24 1,23 1,24 1,23 
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Perioada 2007-
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondul European pentru 
Pescuit (FEP) 

0,23 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 

Total fonduri pentru 
agricultură şi dezvoltare 
rurală 

8,25 0,76 1,05 1,35 1,27 1,27 1,28 1,28 

TOTAL 27,47 2,03 2,90 3,86 4,30 4,54 4,79 5,05 
Sursa: Ministerul Economiei. 
 

Structura fondurilor europene 2007-2013

Fondul European 
pentru Pescuit 

(FEP) 1%

Fondul European 
pentru Agricultura si 

Dezvoltare Rurala 
(FEADR) 29%

Fondul Social 
European (FSE) 

13%
Fondul de Coeziune 

(FC) 24%

Fondul European 
pentru Dezvoltare 
Regionala (FEDR) 

33%

 
         Sursa: Ministerul Economiei.  

Figura 1. Structura fondurilor europene alocate României în perioada 2007-2013 
 
României îi sunt alocate, în perioada 2007-2013, fonduri structurale şi de coeziune în 

valoare de 19,21 miliarde de euro în vederea implementării proiectelor din domeniul 
infrastructurii fizice de bază, creşterii competitivităţii firmelor româneşti, al dezvoltării 
capitalului uman şi al creşterii capacităţii administrative. În ceea ce priveşte alocarea acestor 
fonduri pe programe operaţionale; observăm din graficul de mai jos că infrastructura şi 
transportul beneficiază de cea mai mare alocare (23,7%), Programului Operaţional de Mediu 
fiindu-i alocate 23,5% iar Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice i-au fost alocate 13,3% din totalul acestor fonduri.  

Alocarea fondurilor europene pe programe operationale 2007-
2013

Dezvoltare resurse 
umane 18,1%

Asistenta tehnica 
0,9%

Programul 
Operational 

Regional 19,4%
Programul 

Operational de 
Mediu 23,5%

Infrastructura si 
transport 23,7%

Competitivitate 
13,3%

Capacitate 
administrativa 1,1%

 
Sursa: Ministerul Economiei.  

Figura 2. Alocarea fondurilor europene pe programe operaţionale în perioada 2007-2013 
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4. Analiza fondurilor structurale şi de coeziune din România  
în perioada 2007-2010 

 
O primă analiză asupra comportamentului economic al României în primul an de după 

aderarea la Uniunea Europeană pune în evidenţă lipsa de pregătire a autorităţilor însărcinate 
cu gestionarea şi implementarea acestor fonduri, ţara noastră înregistrând în anul aderării o 
poziţie netă negativă faţă de bugetul UE. Cu alte cuvinte contribuţia României la bugetul UE 
este mai mare decât valoarea fondurilor structurale atrase în economia românească.  

Evoluţia anuală a acestor programe este prezentată în Figura 3, care evidenţiază 
raporturile stabilite între alocările UE pentru perioada 2007-2010, valoarea proiectelor depuse 
şi a celor aprobate, precum şi valoarea proiectelor pentru care s-au semnat contractele de 
finanţare pana la data de 31.10.2010. 

 
Evolutia Programelor Operationale in perioada 2007-2010
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Figura 3. Evoluţia programelor operaţionale în perioada 2007-2010 

 
Se observă că pentru toate programele operaţionale (în afară de PO Asistenţă Tehnică) 

valoarea totală a proiectelor depuse depăşeşte valoarea fondurilor UE alocate, însă valoarea 
totală a proiectelor aprobate pentru fiecare program operaţional în parte este mai mică decât 
valoarea alocărilor de la UE (cu excepţia POS Dezvoltarea Resurselor Umane, ale cărui 
fonduri au fost alocate în avans). Efectele actualei crize economice sunt perfect oglindite de 
raportul puternic subunitar stabilit între valoarea proiectelor aprobate şi a celor pentru care 
s-au semnat contractele de finanţare. Explicaţia acestei situaţii este simplă: o parte dintre 
beneficiarii fondurilor europene nu au mai avut capacitatea financiară de a asigura 
cofinanţarea proiectelor câştigătoare şi au renunţat la implementarea lor, acest lucru având 
efecte negative la nivelul economiei naţionale.  

Conform stadiului absorbţiei fondurilor UE la data de 31 octombrie 2010, prezentat de 
către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, România a reuşit să absoarbă 
15,04 % din valoarea totala alocata pentru perioada 2007-2010, valoare total insuficientă 
pentru ieşirea economiei naţionale din actualul marasm. Analizând rata contractării proiectelor 
aprobate pană la aceasta dată reiese că aceasta este influenţată mult mai puternic de evoluţia 
pe ansamblu a economiei decât de modificările, de exemplu, a ratei dobânzii de referinţă. Cu 
alte cuvinte nu doar restricţiile de natură financiară impuse beneficiarilor au determinat un 
grad extrem de scăzut al absorbţiei fondurilor structurale, ci mai ales evoluţia economică 
negativă a României datorată unui cumul de factori politico-decizionali care au girat un model 
economic bazat pe un consum iraţional finanţat cu resurse financiare împrumutate. 

Pe parcursul ultimului trimestru al acestui an Consiliul de Administraţie al BNR a 
subliniat faptul că „reintrarea inflaţiei pe o traiectorie descendentă şi reluarea pe baze 
sustenabile a creşterii economice depind în mod decisiv de implementarea fermă şi 
consecventă în cadrul mixului de politici macroeconomice a măsurilor de consolidare fiscală, 
a reformelor structurale şi de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene”. Acest 
lucru este cu atât mai important cu cât în primele nouă luni din 2010 am absorbit mai puţin de 
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70% faţă de nivelul din 2009, riscul de a avea in acest an o absorbţie inferioară celei din 2009 
fiind foarte ridicat. Pentru economia românească este vital să absorbim cât mai mult din 
fondurile europene nerambursabile deoarece, conform guvernatorului BNR, apare întrebarea: 
„Din ce se vor plăţi cele 20 de miliarde de euro? Din 30 de miliarde cam cat ar trebui sa luăm 
de la UE”. Totodată, un alt element care face ca absorbţia fondurilor europene sa fie esenţială 
pentru economia românească este dat de faptul că aceşti bani reprezintă şi o capitalizare a 
economiei româneşti, contribuind la formarea capitalului naţional. Creşterea accentuată a 
gradului de absorbţie a fondurilor europene reprezintă singura soluţie sustenabilă pentru a face 
cheltuieli mai mari în perioada crizei, ţinând cont de faptul că România nu îşi permite 
creşterea deficitului bugetar prin realizarea de investiţii majore în economie.  

În concluzie putem afirma că principalul rol al fondurilor europene în asigurarea 
stabilităţii economiei româneşti este reprezentat de impactul acestora asupra creşterii 
economice. În mod concret, creşterea treptată a gradului de absorbţie în următorii cinci ani la 
60% din valoarea totală alocată „ar asigura o creştere economică de 4% pe an, iar în cazul în 
care am absorbi 100% din fondurile europene nu s-ar mai pune problema de recesiune în 
România” (Lucian Anghel, economistul şef al BCR). 

 
Mulţumiri 
Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului POSDRU/88/1.5/S/55287 “Doctorat 

în economie la standardele Europei cunoaşterii”, proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi 
coordonat de Academia de Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de 
Vest din Timişoara. 
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Rezumat. Această lucrare îi propune importanţa dezvoltării durabile ca un concept 
nou şi, de asemenea, valoarea indicatorilor de dezvoltare durabilă (SDI). Preocuparea 
echipei a fost cunoaşterea şi inovarea drept concepte şi evaluare şi, de asemenea, posibile 
contribuţii care fac clar acest concept şi modul în care organizaţiile trebuie să acţioneze. 
Scopul principal al acestei lucrări este de a prezenta o imagine clară asupra cunoaşterii şi 
inovării ca factori determinanţi pentru dezvoltarea durabilă în ţara noastră (România) şi să 
ofere sugestii pentru realizarea unei dezvoltări economice şi sociale prin intermediul lor. 
Îmbunătăţirile pentru competitivitate şi inovare  asigură sustenabilitatea pe termen lung. 

 
Cuvinte-cheie: cunoaşterea; inovarea; dezvoltarea sustenabilă; avantajul competitiv; 

pe termen lung. 
 
Coduri JEL: A10,A12,A13, F02, J24. 
Coduri REL: 8A, 8E, 19H, 12C, 15D. 
 
 
1. Introducere 

  
Cunoaşterea este baza valorii adăugate generată prin valorificarea capitalului 

intelectual şi, prin urmare, contribuind la amplificarea capacităţilor organizatorice şi a 
competenţelor. 
 Societatea noastră este într-o continuă schimbare, la o viteză tot mai mare. Noi vorbim 
din ce în ce mai multe despre Economia Bazată pe Cunoaştere, care se caracterizează printr-o 
serie de factori care sunt diferiţi de cei care caracterizează economia tradiţională. Unii dintre 
aceştia pot fi menţionaţi precum informatizarea, schimbarea tehnologiilor, incertitudinea tot mai 
mare, globalizarea şi aplicarea de noi cunoştinţe. Calitatea şi unicitatea componentei cunoaşterii 
au devenit cea mai importantă sursă pe care cineva o poate avea pentru un avantaj competitiv. 
 Concepte precum ar fi activele intangibile, capital intelectual, crearea de cunoştinţe, 
competenţe de bază şi inovarea sunt în prezent în centrul scenei în explicarea bunurilor  
economice care creează valoare continuu unei organizaţii în schimbul resurselor financiare 
şi fizice. 
 O societate a cunoaşterii creează, diseminează şi foloseşte cunoştinţele pentru 
prosperitatea şi bunăstarea poporului său. 
 Această lucrare îşi propune să exploreze legăturile dintre inovare şi cunoaştere, în 
contextul general al dezvoltării economice durabile. Prima secţiune va introduce contextul 
economiei bazate pe cunoaştere, subliniind importanţa cunoaşterii pentru dezvoltarea 
economică durabilă. A doua secţiune rezumă în mare parte importanţa inovării. Articolul se 
încheie cu analiza corelaţiei dintre fenomenele explorate şi dezvoltarea economică durabilă. 
 Începând cu anii 1990, o serie întreagă de teorii noi bazându-se pe modelul iniţial au 
fost dezvoltate. Cu rolul inovator, antreprenorii distrug echilibrul pe piaţa şi conduc la un 
dinamism continuu în economie. Rolul principal al transferului de cunoştinţe, prin urmare, 
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poate fi rezumat după cum „pentru a aduce ceva nou” (o idee, un serviciu, un produs sau pur 
şi simplu un nou mod de utilizare a factorilor de producţie). În acest context, am dori să 
adăugam la ideea de „noi”, un alt cuvânt - durabil. 
 

2. Cunoaşterea, motor esenţial pentru avantajul competitiv sustenabil  
pe termen lung 

  
Trebuie să înţelegem de ce cunoaşterea este considerată esenţială pentru dezvoltarea 

economică şi modul în care o organizaţie o poate exploata pentru a crea şi a menţine un 
avantaj competitiv pe piaţă. În trecut, creşterea economică a fost realizată prin creşterea 
ofertei de capital pentru forţa de muncă şi cantitatea de resurse naturale exploatate. 
 Unul dintre argumentele cele mai susţinute care menţionează creşterea economică şi 
teoriile de dezvoltare ca fiind la baza politicilor de management a resurselor umane priveşte 
rolul capitalului intelectual, activelor necorporale, inovaţiei, creativităţii şi investiţiile în 
educarea şi formare ca fiind cele mai importante componente pentru bogăţia naţională. 
 În noua economie, creşterea nu se bazează numai pe creşterea ofertei de capital, dar, de 
asemenea, pe creşterea cantităţii de cunoştinţe şi inovaţii, adoptarea lor rapidă şi diseminare 
pe scară largă. Economia bazată pe cunoaştere este nu numai o economie bazată pe 
cunoaştere, dar include de asemenea toate procesele de management al cunoaşterii umane, 
diseminarea de cunoştinţe fără precedent pentru toţi cetăţenii. 
 Noul stil este managementul cunoaşterii, conceptul folosit fiind capitalul intelectual 
care identifică şi defineşte activele necorporale care pot fi transformate în venituri – pe care 
economia organizaţiilor depinde atât de mult în zilele noastre. 
 Activităţile ce reies din conceptul de societate a cunoaşterii şi ce măsuri presupune 
aceasta (Mihai Drăgănescu, 2002): 

• o extindere şi aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice şi a adevărului despre existenţă; 
• utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma cunoaşterii tehnologice 

şi organizaţionale; 
• producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare; 
• o diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţi cetăţenii prin mijloace noi. 

 Cunoaşterea, spre deosebire de muncă, pământ şi capital, este un activ care este evaluat 
pe gradul de utilizare. Cu cât este mai mult folosită cu atât cunoaşterea devine mai eficientă şi 
mai efectivă. Karl Erick Sveiby declară că, în noua economie, cunoaşterea are patru 
caracteristici: cunoaşterea este tacită, este orientată spre acţiune, bazată pe reguli şi este în 
continuă schimbare. Cunoaşterea este singura resursă într-adevăr relevantă astăzi. Noua 
economie necesită o regândire a teoriei factorilor de producţie. Cunoaşterea este componenta 
cheie a sistemului de dezvoltare modern, economic şi social. Difuzia de inovaţii şi tehnologii 
înalte va juca un rol cheie în accelerarea importanţei cunoaşterii în contextul globalizării. 
(Sveiby, 1997, p.25). 
 Noua iniţiativă Europa 2020 se axează pe mijloace de creştere inteligentă consolidând 
cunoaşterea şi inovarea ca motoare ale creşterii noastre viitoare. Acest lucru necesită 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei, consolidarea performanţei noastre de cercetare, promovarea 
inovării şi transferului de cunoştinţe în întreaga Uniune, prin utilizarea eficientă şi eficace a 
tehnologiilor informaţiei şi comunicării.  

Ideile inovatoare pot fi transformate în noi produse şi servicii care să conducă la 
dezvoltare şi creştere economică, la mai mute locuri de muncă, de o mai bună calitate, 
precum şi la rezolvarea provocărilor societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, la nivel 
european şi mondial. Dar, pentru a reuşi, acest lucru trebuie să fie combinate cu spiritul 
antreprenorial, de finanţe, şi cu un accent pe nevoile utilizatorilor şi oportunităţi de piaţă 
(Barroso, 2010, p. 9). 
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 3. Inovarea, motor esenţial pentru un avantaj competitiv sustenabil pe termen lung 
  

În ultima decadă, toate economiile au început să acorde o importanţă tot mai mare 
cercetării şi, în special, uneia dintre componentele sale, inovaţia, alături de cercetarea 
fundamentală, cercetarea aplicată şi transferul tehnologic. 
 Inovaţia este considerată în general ca principalul motor al creşterii economice în 
economia globală de azi. Prin introducerea inovaţiilor în practică pot fi obţinute produse cu 
caracteristici îmbunătăţite de calitate, calitatea serviciilor, noi procese de producţie mai 
eficiente şi mai curate (verzi), modele îmbunătăţite ale sistemului de management al afacerii şi 
a metodelor moderne de management a forţei de muncă. 
 Există multe motive pentru întreprinderi şi organizaţii de a inova, inclusiv: creşterea 
cotei de piaţă, cucerirea de noi pieţe, îmbunătăţirea calităţii produselor, extinderea gamei de 
produse, înlocuirea produselor învechite etc. pentru a reduce impactul asupra mediului. 
Inovaţia este indiscutabil legată de creativitate, inovaţia şi creativitatea sunt procese care sunt 
reciproce ca găsirea de soluţii la problemele care apar în procesul de inovare, care necesită 
creativitate. Inovarea se referă la o aplicaţie practică a unei invenţii vandabile, cu toate 
acestea, inovarea este posibilă chiar şi fără o invenţie prealabilă. 
 Inovaţia nu se limitează la ştiinţă şi tehnologie. Într-o viziune mai amplă inovaţia poate 
fi socială (în sisteme sociale), artistică, de afaceri, administrativă etc. din domeniul îngrijirii 
medicale. 
 În sociologie, inovaţia este definită ca un proces de influenţă ce conduce la schimbări 
sociale şi al căror efect este de a respinge normele sociale existente şi adoptarea de noi reguli. 
 Activităţile de inovare sunt acţiunile ştiinţifice, tehnologice, organizaţionale, financiare 
şi comerciale participante la materializarea lor şi punerea în aplicare (Manualul OSLO, 2005). 
Activităţi de inovare includ, de asemenea, cercetarea şi dezvoltarea care nu este direct legată 
de dezvoltarea de inovaţii specifice, dar urmăreşte acumularea de noi cunoştinţe care vor fi 
necesare pentru a proiecta sisteme moderne inovatoare. Procesul include o serie de activităţi 
care nu au un caracter de cercetare dezvoltare precum fazele ulterioare ale inovaţiei de 
producţie şi distribuţie de produse noi,  pregătirea personalului pe procese noi, activităţi de 
inovaţii de produs, de exemplu, noi metode de marketing şi metode noi de organizare.  
 Pentru a evalua performanţa de inovare, iniţiativa Comisiei Europene întreprinsă de 
ţările europene, a fost dezvoltat instrumentul denumit European Innovation Scoreboard, care 
să permită analiza comparativă de performanţă a activităţilor de inovare ale statelor membre 
UE şi a altor naţiuni inovatoare. Conform metodologiei EIS, performanţa de inovare este 
caracterizată de 29 de indicatori de inovare, repartizaţi în trei blocuri principale: a) factorul 
motor pentru inovare, b) activităţile firmelor, c) rezultate. Pentru un rezumat al performanţelor 
naţionale de inovare, a fost emis un Index Rezumat al Inovării, care este un indice compus din 
29 de indicatori, valoarea sa poate varia de la 0 (cel mai scăzută performanţă) la 1 (cel mai 
înalt grad de performanţă). Direcţia Generală pentru Întreprinderi şi Industrie a Comisiei 
Europene, împreună cu Comitetul Maastricht Economic şi Cercetări Sociale şi centru de 
Instruire cu focus pe Inovare şi Tehnologie (UNU-MERIT) au pregătit European Innovation 
Scoreboard (EIS). EIS este completat de Raportul Progresului de Inovare European, cu o 
analiză a evoluţiei politicii de inovare şi de guvernanţă în cele 27 de state membre UE. 
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Sursa: European Commission, European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, ISBN 978-92-79-14222-2, p. 12. 
  

Figura 1. Poziţia României în cadrul Scorului de Bord a Inovării Europene 
 

 România este unul din liderii creşterii printre ţările din categoria Catching-up, cu o 
performanţă de inovare mult sub media UE-27, dar cu o rată de ameliorare care este una dintre 
cel mai înalte din toate ţările. Puncte forte relative, în comparaţie cu performanţa medie a ţării, 
sunt în categoria Inovator şi Efectele Economice şi punctele slabe sunt relative în Finanţe şi 
Sprijin Financiar. După cum putem vedea din Figura 1, în ultimii cinci ani, sectorul financiar a 
fost unul dintre principalii factori care a contribuit la îmbunătăţirea performanţelor de inovare, 
în special ca urmare a: creşterii cheltuielile de cercetare-dezvoltare – inovare publice (18,0%); 
a creditului privat (25,8%), a extensiei accesului în bandă largă al firmelor (46,7%); a mărcilor 
comerciale comunitare (34,5%); a apelării la modelele comunitare (37,3%). Performanţa 
înregistrată la dimensiunile Investiţii, Parteneriate şi Spiritul antreprenorial, Inovatori şi 
Efectele economice a crescut într-un ritm mai lent. 
     

 
Sursa: European Commission, European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, ISBN 978-92-79-14222-2, p. 48. 

  

Figura 2.  Performanţa României pe dimensiuni 
  

Toate ţările arată o îmbunătăţire absolută în ceea ce priveşte inovarea în perioada 
respectivă. România a înregistrat cea mai rapidă creştere în performanţă. Bulgaria şi România 
sunt liderii creşterii şi au de asemenea cea mai rapidă rată generală de îmbunătăţire a 
performanţelor de inovare. Performanţă în Finanţe şi Asistenţă este sub medie pentru toate 
ţările din categoria de Catching-up, dar Bulgaria, Letonia, Turcia şi în special România au 
crescut mai repede decât media. Dintre ţările de recuperare, România este cel mai bun 
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interpret în investiţii a firmelor, în timp ce Bulgaria şi Turcia se numără printre ţările cu cea 
mai rapidă creştere. 
 În Figura 2 se poate vedea că România este unul din liderii de creştere dintre ţările 
Catching-up, cu o performanta de inovare mult sub media UE-27, dar o rată de ameliorare 
care este una dintre cel mai înalte din toate ţările.  
 În noua economie, avantaj competitiv va aparţine într-un mod favorit celor care vor fi 
informaţi şi suficient de înţelepţi să cunoască şi să recunoască faptul că resursele reale ale 
secolului 21 sunt cunoştinţele, informaţia, inovaţia, creativitatea şi capitalul intelectual (Marta 
Suciu, 2008, p. 15). 
 

4. Contribuţia cunoaşterii si inovării la dezvoltarea sustenabilă 
  
Noua strategie Europa 2020 va continua să pună un accent mare pe îmbunătăţirea 

competitivităţii Europei şi pe livrarea de o creştere durabilă, inclusiv prin inovaţie, educaţie şi 
ameliorări în mediul de întreprindere. 

 Revizuirea Lisabona 2010 Către o Europă mai competitivă? prezintă detaliile ce 
conduc  la poziţiile şi scorurile celor 27 de state membre ale UE în fiecare din cele opt 
dimensiuni de la Lisabona. Aşa cum arată Tabelul 1, ţările din partea de sus a clasamentului 
general au tendinţa de a face bine în toate dimensiunile măsurate. 

 
Tabelul 1 

 Poziţia României în raport cu Scorul Lisabona revizuit în 2010 
 

Index Final Societatea 
informaţiei Inovarea şi R&D Dezvoltare 

sustenabilă 
Economia 

Poziţie Scor Poziţie Scor Poziţie Scor Poziţie Scor 
Suedia 1 5.83 1 6.20 2 5.64 1 6.57 
Finlanda 2 5.72 5 5.51 1 6.12 3 6.19 
Danemarca 3 5.61 3 5.74 3 5.33 5 6.07 
Olanda 4 5.51 2 5.81 5 4.94 6 5.91 
Luxemburg 5 5.43 7 5.43 12 4.17 7 5.87 
Ungaria  21 4.28 22 4.12 18 3.79 22 4.50 
Latvia 22 4.21 21 4.15 24 3.48 20 4.68 
Grecia 23 4.18 25 3.55 17 3.81 21 4.54 
Polonia 24 4.07 26 3.50 22 3.64 23 4.49 
Italia 25 4.03 23 3.74 19 3.78 24 4.28 
România 26 3.96 27 3.48 26 3.37 25 4.19 
Bulgaria 27 3.77 24 3.63 27 3.12 26 3.82 
EU 27 - 4.81 - 4.73 - 4.23 - 5.16 
Statele Unite - 5.27 - 5.79 - 6.03 - 4.59 
Asia de Est - 5.28 - 5.56 - 5.24 - 4.74 

 

Sursa: World Economic Forum, The Lisbon Review 2010 Towards a More Competitive Europe?, ISBN 13 978-
92-95044-82-1, p. 9. 

 
România demonstrează o performanţă slabă în domeniul dezvoltării durabile, cu un 

scor de 4,19, ea situându-se pe poziţia 25 între cele 27 de state membre ale UE analizate în 
Revizia de la Lisabona 2010. Doar două ţări deţin un scor mai mic, şi anume Bulgaria, cu un 
scor de 3,82 şi Malta, cu 3,80. Acest lucru ne arată că ţara noastră acordă o atenţie extrem de 
redusă pentru a se asigura că îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru generaţia actuală evoluează în 
mod constant şi nu vine în detrimentul generaţiilor viitoare. În indice putem vedea, de 
asemenea, că există un accent scăzut pe rigurozitatea şi punerea în aplicare a legislaţiei de 
mediu, ratificarea tratatelor internaţionale de mediu şi calitatea reală a mediului natural. 
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La dimensiunea Societăţii Informaţionale România se află pe ultima poziţie printre 
ţările analizate, cu un scor de 3,48. Uitându-ne la această dimensiune se poate aprecia că 
România are cea mai mică măsură în exploatarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor 
(TIC) pentru schimbul de cunoştinţe şi creşterea productivităţii  industriilor sale. În indicele 
acestei dimensiuni sunt capturate variabile cum ar fi prioritizarea  TIC de către guvern, rate de 
penetrare a TIC (Internet, telefoane mobile), utilizarea internetului de afaceri şi de măsura în 
care elevii au acces la internet în şcoli. 

Când vine vorba de inovaţie România este situată pe poziţia 26, cu un scor de 3,37,  
extrem de redus comparativ cu media europeană de 4,23, Bulgaria fiind singura ţară cu un scor 
mai mic. Din acest scor, putem dezbate că România are un nivel scăzut de măsuri de politici 
pentru a consolida inovarea şi, de asemenea, nu se concentrează pe îmbunătăţirea mediului 
pentru investiţii private în cercetare, parteneriate C & D şi de înaltă tehnologie start-up-uri, o 
mai bună integrare şi coordonare, şi eforturi concertate pentru programe de cercetare între 
statele membre, reţine UE „cele mai bune creiere” şi pentru a atrage cercetători de înaltă calitate 
din străinătate. 

Aceasta va fi durabilă, consolidarea mediului şi transformările actuale ale societăţii vor 
fi legate de continuitatea lor şi de durabilitate, pentru a rezista la suişuri şi coborâşuri care 
însoţesc adesea procesele democratice de transformare socială. 

Noul concept de dezvoltare trebuie să includă transformarea instituţiilor, crearea de 
capital nou, noi competenţe şi, în unele cazuri, înlocuirea instituţiilor tradiţionale care vor fi 
inevitabil depăşite în timpul procesului de evoluţie şi adaptare. Cum s-a remarcat anterior, 
dezvoltarea nu înseamnă doar să crească resursele: rentabilitatea capitalului, definite astfel 
extins pentru a include capitalul uman, depind de disponibilitatea mijloacelor de producţie 
complementare, cum ar fi un mediu economic bine gestionat şi instituţii funcţionabile.   

 Cu toate acestea, este clar că una dintre caracteristicile ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate este limitarea resurselor disponibile şi utilizarea lor corectă este un ingredient 
important pentru acţiuni de dezvoltare eficiente în vederea realizării acestor condiţii esenţiale 
pentru un viitor de succes. 

  
Concluzii şi recomandări 
Considerăm că astăzi în România se impune o schimbare notabilă către revederea şi 

nuanţarea argumentelor raţional economice menite să contribuie la sprijinirea importanţei 
inovaţiei şi a investiţiilor în cunoaştere ca motoare cheie pe termen lung pentru dezvoltarea 
economică şi socială sustenabilă. 

Ca una dintre concluziile pentru această lucrare este relaţia directă între inovaţie, 
cunoaştere şi dezvoltare. Investiţiile în cunoaştere aduc beneficii atât persoanelor fizice, cât şi 
societăţii printr-o productivitate crescută şi printr-o mai bună organizare a activităţii 
economice. 

În prezent, în România, investiţiile în educaţie, cercetare-dezvoltare-inovare constituie 
obiective de maximă urgenţă şi importanţă. Dincolo de problemele de factură strict economică 
vor trebui surmontate şi problemele legate de persistenţa unor anumite mentalităţi şi atitudini. 
Fără un progres rapid şi profund în cunoaştere, bazat pe investiţii eficiente şi eficace în 
educaţie, cercetare – dezvoltare – inovare, nu se pot asigura premisele favorabile pentru o 
creştere şi dezvoltare sustenabilă. 
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Rezumat. Criza economică şi financiară a reflectat faptul că intervenţia statului în economie 
este necesară, iar derelegmentarea şi funcţionarea liberă a pieţei poate avea şi deficienţe. Politica 
fiscal-bugetară împreună cu politica monetară au fost utilizate de majoritatea statelor lumii, inclusiv 
România, în vederea reducerii efectelor crizei globale. 

 Prin analiza  măsurilor fiscal-bugetare din România am observat impactul acestora în 
economie şi în contracararea efectelor crizei globale. De asemenea, am analizat măsurile luate de 
state aflate în acelaşi context economic ca România pentru a putea studia eficienţa comparativă a 
acestora. 

 
Cuvinte-cheie: politică fiscală; fiscalitate; măsuri fiscal-bugetare; criza economică; 

România. 
 
Coduri JEL: E62, E63. 
Coduri REL: 8K, 8M. 
 
 
1. Introducere 
 
Prin articolul de faţă mi-am propus să analizez comparativ cele mai importante măsuri 

de politică fiscal-bugetară luate în România după anul 2008 şi efectele produse de acestea pe 
plan economic. Principalele obiective pe care mi le-am propus au fost: determinarea efectelor 
crizei globale în România, analiza politicii fiscal-bugetare în România şi analiza efectelor 
aplicării politicii fiscal-bugetare.  

În scopul atingerii acestor obiective am utilizat surse secundare de cercetare alcătuite 
din lucrări de specialitate, acte normative, studii ale unor organisme internaţionale, articole de 
specialitate, ziare economice şi pagini web de specialitate. 

Lucrările de specialitate consideră criza economică şi recesiunea globală ca factori 
determinanţi ai provocărilor comune de la nivelul tuturor statelor lumii, însă trebuie precizat 
faptul că economiile naţionale nu au fost afectate uniform de şocurile globale (Lane, Milesi-
Ferretti, 2010). Criza financiară declanşată în anul 2007 a avut cele mai dramatice efecte în 
ţările emergente şi în cele în curs de dezvoltare unde veniturile  locuitorilor sunt cele mai 
mici. (Parlamentul European, 2010).  Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă pentru început s-a 
presupus că aceste state nu vor fi afectate de criză, deoarece nu sunt integrate puternic în 
sistemul financiar mondial sau în comerţul internaţional (Hutchison, 2001, Boyd, 2005). În 
România se aşteaptă doar o temperare a creşterii economice (Isărescu, 2008) sau doar la o 
criză de lichidităţi (Tăriceanu, 2008). 

Statele lumii au înţeles în acest context că piaţa trebuie lăsată să funcţioneze liber, dar 
doar în condiţiile în care ea este bine reglementată şi există un mecanism de control a acesteia. 
Autorităţile publice de la nivel mondial au apelat la un mix de politici pentru a tempera 
efectele crizei şi de reluare a creşterii. Ceea ce diferă între aceste state este faptul că fiecare 
are la dispoziţie anumite instrumente în funcţie de particularităţile fiecărui stat şi de politica 
dusă în perioada de creştere sau boom economic. Există la ora actuală dezbateri care ridică 
semne de întrebare referitoare la eficienţa politicii fiscale (Andersen, 2009).  
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La aceleaşi întrebări am încercat să răspund şi eu pe parcursul lucrării: A fost eficientă 
politica fiscal-bugetară aplicată în România?; A fost această politică una îndreptată spre a 
diminua impactul crizei economice sau mai degrabă a fost o politică ce a încercat să repare 
greşelile trecutului?. Ceea ce este uşor de remarcat este faptul că aceasta a contrazis în mare 
parte teoriile financiare dezvoltate până în prezent.  

 
2. Criza în context românesc 
 
Criza financiară şi economică şi-a început propagarea din anul 2007 în economia 

mondială şi a pornit din Statele Unite Americii. Aceasta a afectat rând pe rând atât ţările 
dezvoltate, cât şi pe cele emergente, fiind considerată de către Bern Bernake, preşedintele 
Rezervei Federale, cea mai puternica criză după cea din anii 1929-1933 (Macovei, 2009). Anul 
2008 găsea România pe creştere economică, iar declaraţiile politice din acea perioadă emanau 
un optimism exagerat. Însă, lumea în care trăim este una puternic interconectată astfel că orice 
dezechilibru dintr-o ţară se răsfrânge, asemenea pieselor de domino, asupra economiilor 
celorlalte state. Totuşi, criza economică nu este singura cauză a situaţii precare în care se află 
România. Efectele principale ale crizei s-au concretizat printr-o diminuarea a cererii de export, 
deteriorarea situaţiei de pe piaţa externă a muncii care determină o reducere a remiterilor din 
străinătate (Păun, 2009), diminuarea volumului şi structurii investiţiilor străine directe. Există 
voci (Chirovici, 2009) care susţin că România ar fi intrat în criză şi fără criza financiară globală. 
Acestea argumentează că România a avut o creştere economică nesustenabilă, bazată în special 
pe consum, care era finanţat din credite. Tot în această perioadă, în România se înregistra o 
creştere a salariilor neînsoţită corelativ de o creştere a productivităţii muncii, de o creştere a 
numărului angajaţilor din sectorul public, precum şi de creşterea speculativă a preţurilor 
terenurilor şi locuinţelor. Astfel, efectele crizei globale şi ale „propriei crize” s-au extins şi 
asupra României, cel mai elocvent indicator fiind PIB, care a scăzut în anul 2009 faţă de anul 
2008 cu 7,1% (Strategia fiscal-begetară pe perioada 2011-213, 2010, p. 18). 

Anii 2007-2008 au reprezentat pentru România o perioadă de supraîncălzire 
economică, putându-se observa acest lucru din Figura 1. După aceşti doi ani glorioşi ai 
economiei naţionale, a urmat o scădere în anul 2009, preconizându-se o reluare a creşterii 
începând cu acest an, însă este vorba de o creştere negativă dacă ar fi să comparăm cu nivelul 
atins de PIB în anul 2008.  

 

 
 
* pentru anii 2010 şi 2011 datele sunt prognozate. 
** prelucrare după Eurostat Database, la data de 05.10.2010. 
 

 Figura 1. Evoluţia PIB în România în perioada 2000-2011 
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Criza financiară a fost resimţită de populaţie prin creşterea şomajului. În România se 
înregistra o scădere continuă a şomajului care a atins pragul minim în anul 2008, când  rata 
şomajului a fost de 5,8%, acesta a crescut în numai un an până la nivelul de 6,9% (Eurostat, 
2010). Creşterea şomajului a avut ca efect imediat o diminuare a consumului şi a cererii 
datorită diminuării venitului disponibil, reflectându-se de asemenea în apariţia de tensiuni 
sociale la nivel naţional. Principalele cauze ale creşterii şomajului s-au datorat reducerii 
investiţiilor şi scăderii puternice a comenzilor la export.  

Investiţiile străine directe au fost atrase în România datorită îmbunătăţirii mediului de 
afaceri şi a costului relativ scăzut al forţei de muncă. După ce criza economică şi financiară şi-a 
făcut simţită apariţia în România s-a înregistrat o diminuare puternică a acestora. Dacă în anul 
2008 ponderea investiţiilor străine în PIB erau de 6,6%, în anul 2009 ponderea acestora a scăzut 
la doar 3,7% din PIB (Amariei, 2009, p. 51). 

O altă manifestare a crizei financiare s-a concretizat prin creşterea deficitului bugetar 
şi a datoriei publice. Evoluţia deficitului bugetar în România este reflectată în Figura 2. 
Această evoluţie indică faptul că deficitul bugetar s-a menţinut până în anul 2008 în limitele 
stabilite de Tratatul de la Maastricht, de până în 3%., iar după anul 2008 s-a înregistrat o 
creştere continuă a acesteia. Datoria publică a cunoscut o creştere pronunţată în ultimii doi 
ani, lucru datorat atât împrumuturilor contractate de la Fondul Monetar Internaţional, Comisia 
Europeană, Banca Mondială, dar şi de pe piaţa financiară.  
 

 
Sursa: prelucrare după baza de date Eurostat. 

Figura 2. Evoluţia deficitului bugetar în România în perioada 2000-2009 (% din PIB) 
 

Rata inflaţiei a cunoscut şi ea o evoluţie ascendentă, preconizându-se că în anul 2010 
aceasta va ajunge la nivelul de 7,9% faţă de 4,74% cât înregistra aceasta în anul 2009. 
Creşterea inflaţiei se va datora modificării cu cinci procente a TVA-ului, care se reflectă 
printr-o creştere a indicelui general al preţurilor. Preţurile de pe luna iulie au înregistrat o 
creştere cu 2,58% faţă de luna precedentă, preluând astfel doar 61% din creşterea TVA 
(Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2011-2013, 2010) 

 
3. Politici fiscal-bugetare adoptate în România. Analiză comparativă 

 
Politica fiscală este parte integrată a politicii economice a unui stat şi cuprinde 

ansamblul de activităţi, metode, forme, tehnici, instrumente şi instituţii specifice prin care se 
realizează procurarea de resurse fiscale la dispoziţia statului, precum şi distribuirea lor pentru 
satisfacerea nevoilor publice. Politica fiscală interacţionează cu politica bugetară datorită  
faptului că resursele fiscale se constituie în venituri bugetare, iar destinaţiile date resurselor 
prelevate iau forma cheltuielilor bugetare (Filip, 2002).  

În contextul actualei crize globale s-a retrezit interesul pentru rolul pe care îl poate 
juca politica fiscală ca instrument al stabilizării fiscale (Bénétris, Lane, 2010, p. 3). 
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Situaţia de faţă cu care se confruntă atât România, cât şi restul statelor afectate de criză 
necesită o acţiune corelată a politicilor fiscal-bugetare cu cele monetare. De asemenea, 
politicile trebuie să acţioneze în două direcţii: de a repara sistemul financiar şi de a stimula 
cererea (IMF, 2008, p. 3).  

Principalele măsuri de natură fiscal-bugetară luate în România după anul 2008 se 
regăsesc în Tabelul 1, dintre care cele mai mediatizate au fost cele referitoare la creşterea cotei 
de TVA de la 19% la 24% şi diminuarea salariilor bugetarilor cu 25%. 

Ceea ce este de remarcat din principalele măsuri cu caracter fiscal luate în România 
este faptul că acestea nu au fost luate în contextul reluării creşterii economice şi influenţării 
pozitive a economiei, ci pentru a contracara măsurile luate în perioada de boom economic. 
Perioada premergătoare crizei economice s-a caracterizat prin apelul la politici fiscale şi 
bugetare prociclice (BNR, 2010) care nu au lăsat un teren fertil luării unor măsuri rapide şi 
coerente în perioada crizei. În mod normal, teoria financiară recomandă ca în perioada de 
creştere economică să se constituie o „rezervă fiscală” care să fie utilizată în perioadele de 
declin economic, când statul se confruntă cu dificultăţi financiare (Stark, 2009). Această 
opinie o regăsim şi în lucrările de specialitate româneşti, care în teoria bugetelor ciclice pleacă 
de la premisa realizării unui buget echilibrat ciclic care urmăreşte corelarea cheltuielilor ce se 
efectuează cu veniturile bugetare ce se încasează, pe toţi anii bugetari cuprinşi într-un ciclu 
economic. Aplicarea acestei variante are ca variabilă posibilă chiar constituirea unui fond de 
rezervă  care să se constituie în anii de prosperitate, iar acest surplus să fie utilizat pentru a 
acoperi deficitele bugetare din anii de declin ai ciclurilor economice (Filip, Onofrei, 2000) 

 
Tabelul 1 

Măsuri fiscal-bugetare luate în România după anul 2008 

Măsuri fiscal-bugetare Anul 
Reducere TVA (de la 19% la 5%) pentru construirea de locuinţe sociale şi, sub anumite 
condiţii,  pentru locuinţele private care nu depăşesc 120 m2 şi o valoare de 380.000 RON 
(aproximativ 90.000 €). 

2009 

Creşterea TVA-ului de la 19% la 24%. Iulie 2010 
Creşterea contribuiţilor sociale pentru angajaţi şi angajatori;  
Scăderea contribuţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu 0,5%. 

2009 

Creşterea bazei de impozitare pentru impozitul pe venit şi asigurări sociale prin impozitarea  
tichetele de masă şi a câştigurilor de capital (inclusiv dobânzile la depozite bancare). 

2010 

Creşterea nivelului de deductibilitate la asigurările voluntare de sănătate (de la € 200 € 250) şi 
pragul de deducere pentru angajaţii  la contribuţia la programele de pensii facultative (de la  
200€  la 400€). 

2009 

Anumite tipuri de câştiguri de capital realizate de către nerezidenţi sunt  obiectul unei scutiri 
fiscale permanente. 

2009 

Reducerea impozitelor pe dividende ale nerezidenţilor la 16% la 10%. 2009 
Veniturile ca dobândă la depozitele la termen şi / sau la instrumentele de economisire sunt 
venituri neimpozabile. 

2009 

 Scutiri temporare de impozit pe câştigurile de capital de la tranzacţionarea 
valorilor mobiliare pe piaţa bursieră românească. 

2009 - 2010 

Amânarea plăţii obligaţiilor fiscale. Ianuarie- 
iunie 2010 

Reducerea cu 25% a salariilor din sectorul public. 2010 
Reducerea cu 15% a majorităţii ajutoarelor sociale. 2010 

Sursa: prelucrare după European Commission, Taxations Trends in the European Union, p. 16. 
 
Modelele de reluare a creşterii economice au ca instrumente principale mixul 

politicilor fiscal-bugetare şi celor monetare. Politica fiscală acţionează în principal prin 
intermediul impozitelor şi al cheltuielilor publice. În acest sens, este cunoscut sistemul 
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stabilizatorilor încorporaţi, care acţionează în funcţie de conjunctura economică. Astfel, dacă 
am apela la acest model, în perioade de criză, ar trebui să se acţioneze pe linia reducerii 
impozitelor şi taxelor şi pe creşterea cheltuielilor publice. Prin reducerea impozitelor se 
urmăreşte creşterea volumului investiţiilor ce are efect asupra reducerii şomajului şi în 
creşterea  producţiei şi astfel reluarea creşterii PIB-ului, iar prin creşterea cheltuielilor publice 
se urmăreşte efectuarea de investiţii şi astfel stimularea cererii şi a consumului.  

În situaţia de faţă, România se confruntă cu două probleme majore: diminuarea 
încasărilor şi creşterea continuă a cheltuielilor bugetare. Astfel, ea s-a văzut nevoită să apeleze 
la măsuri de creştere a TVA-ului de la 19% la 24%. Tot contrar teoriei financiare, cheltuielile 
publice nu s-au îndreptat spre realizarea de investiţii, ci spre plata salariilor celor care lucrează 
în sistemul bugetar şi a pensiilor. Spre deosebire de România, în statele Uniunii Europene s-a 
înregistrat o diminuare a taxelor, lucru datorat reducerii impozitelor pe veniturile persoanelor 
fizice şi ale întreprinderilor. România nu poate apela însă la o astfel de măsura datorită scăderii 
continue a încasărilor fiscale.  Ponderea încasărilor fiscale în PIB era de doar 28% în anul 2008, 
an în care criza îşi va face simţită prezenţa abia din trimestrul IV. După cum se poate observa 
din Tabelul 2, acest indicator cunoaşte cel mai mic nivel comparativ cu statele Europei Centrale 
şi de Est precum şi media celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. 

Tabelul 2  
Încasările fiscale ca pondere din PIB în statele Europei Centrale şi de Est 

(%) 
Statul 2000 2007 2008 

România 30,2  29  28  
Bulgaria 32,5  34,2  33,3  
Ungaria 39  39,8  40,4  
Cehia 33,8  37,2  36,1 
Polonia 32,6  34,8  34,3  
EU-27 40,6  39,7  39,3  

Sursa: Eurostat, Taxation trends in EU, 2010. 

Creşterea TVA-ului a fost una dintre măsurile luate de România pentru a creşte 
volumul încasărilor la bugetul statului. Ca urmare a majorării cotei de la 19% la 24% 
veniturile provenite din TVA au fost mai mari cu 829 de milioane de lei (+29,5%) faţă de 
media pe primele şapte luni ale anului şi, respectiv, cu 1,26 miliarde de lei faţă de perioada 
similară a anului precedent (Ministerul Finanţelor Publice, 2010). În comparaţie cu alte state 
din regiune, precum şi cu media UE-27, putem observa că doar în România s-au înregistrat 
fluctuaţii importante, în restul statelor creşterea a fost neglijabilă sau nu a fost modificată. 

Apelul la creşterea fiscalităţii în contextul crizei economice şi financiare este 
contradictoriu deoarece majoritatea statelor lumii apelează la măsuri de creştere a cererii. 
Printr-o politică fiscală care înăspreşte fiscalitatea se ajunge la o temperare a consumului prin 
diminuarea venitului real, care este însoţit şi de o diminuare a veniturilor nominale 
determinate de reducerile salariale înregistrate atât în sectorul public, cât şi în cel privat, de 
diminuare pensiilor şi altor ajutoare sociale. 

Tabelul 3 
Cotele TVA în ale state ale Europei Centrale şi de Est  

(%) 
 2000 2009 2010 
România 19 19 24 
Bulgaria 20 20 20 
Ungaria 25 25 25 
Cehia 22 19 20 
Polonia 22 22 22 
UE-27 19,2 19,8 20,2 

Sursa: Eurostat, Taxation trends in EU, 2010. 
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În România s-a înregistrat o diminuare a veniturilor persoanelor fizice, spre deosebire 
de statele Uniunii Europene, unde nu s-au înregistrat variaţii semnificative datorită faptului că 
aceste state au avut ca principal obiectiv impulsionarea consumului. În România, deşi au 
existat presiuni atât pentru introducerea unor cote progresive, cât şi pentru diminuarea la 10% 
a cotei unice, până în momentul de faţă nu s-a operat nicio modificare.  Cota de 16% din 
România este una redusă comparativ cu alte state ale Europei Centrale şi de Est ca Ungaria 
(40,6%), Polonia (32%) şi mai ridicată decât în state ca Bulgaria (10%) sau Cehia (15%) 
(Eurostat, 2010).  

Diminuarea încasărilor fiscale a determinat autorităţile decidente să apeleze la 
împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor publice mai ridicate. Prin apelul la împrumuturi 
s-a ajuns la creşterea datoriei publice a României la 31,7% din PIB cu 16,1% mai mult decât 
în anul precedent (The Economist, 2010). Apelul la împrumuturi publice este o măsură la care 
au apelat majoritatea ţărilor Europei Centrale şi de Est pentru a-şi putea acoperi cheltuielile. 
România a apelat la acorduri de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional, cu Comisia 
Europeană sau Banca Mondială. Apelul la împrumuturi este o măsură cu efecte benefice 
pentru economie, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru realizarea de investiţii prin care 
să se impulsioneze producţia şi astfel reluarea creşterii economice. În România însă, situaţia a 
fost diferită de teorie, deoarece sumele împrumutate au fost utilizate pentru a acoperi 
cheltuieli bugetare destinate unor scopuri neproductive. Astfel, efectele pozitive pe care apelul 
la împrumuturi le-ar fi putut avea au fost contracarate de utilizarea lor în scopuri care nu 
conduc la redresare economică. 

Luând în continuare exemplul României,  guvernul a anunţat în februarie 2009 un 
pachet de stimulare a economiei de 13 miliarde de euro pentru a ajuta la contracararea 
efectelor crizei.  Din această sumă 10 miliarde de euro erau alocate proiectelor de 
infrastructură, însă până în prezent acest pachet de stimulare nu a fost pus în practică, iar 
efectele sale asupra creşterii economice este neglijabil (BERD, 2010, p. 18). Spre deosebire de 
România, alte ţări au utilizat facilităţi fiscale pentru a stimula mediul de afaceri. Serbia a 
lansat în anul 2009 un pachet care acorda împrumuturi pentru investiţii la rate subvenţionate 
pentru întreprinderi, precum şi credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri autohtone. 
Într-un mod similar, în Macedonia şi Muntenegru s-a încercat diminuarea poverii fiscale prin 
reduceri selective pentru întreprinderi şi gospodării, în timp ce în Bosnia şi Herţegovina s-a 
redus cota TVA pentru anumite bunuri de bază. 

În România, politica fiscal-bugetară nu a avut o mare marjă de manevră, în special 
datorită politicii fiscale expansioniste utilizate în perioada de boom economic. Scăderea 
veniturilor şi accesul dificil la împrumuturi a determinat guvernele să-şi reducă cheltuielile 
publice. Dar cele mai mari provocări fiscale vor veni în acest an şi în cei care vor urma. 
Continuarea acordului cu FMI va depinde de cât de serioase vor fi eforturile pentru reducerea 
cheltuielilor publice. 

 O evaluare strictă a efectelor pe care aceste măsuri le-au avut în economie este greu de 
trasat, deoarece România este departe de a fi ieşit din recesiune. O evaluarea coerentă se poate 
realiza doar analizând efectele pe termen lung pe care aceste măsuri le vor produce în 
economie, lucru prea devreme de realizat la nivelul anului 2010. De asemenea, situaţia 
economică viitoare a României nu depinde în mod exclusiv de politicile publice luate de către 
guvernanţi, ci şi de evoluţia contextului macroeconomic internaţional. 
 

4. Concluzii 

Criza economică actuală ne-a învăţat lecţii pe care ţara noastră ar fi trebuit să le fi 
cunoscut deja. Economiile se caracterizează prin ciclicitate, acest lucru este întărit şi de 
experienţa istorică care a arătat că după o creştere economică puternică urmează o perioadă 
puternică de recesiune. Astfel, consider că trebuie să învăţăm să ne ghidăm politicile fiscal-
bugetare nu după ideologii politice, după cicluri electorale sau în funcţie de cât ne oferă 
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PIB-ul. Politicile fiscal-bugetare trebuie să se raporteze la un ciclu economic, să urmărească o 
creştere economică echilibrată, care să tempereze creşterile economice puternice, şi să aibă 
instrumente propice de acţiune în momentul în care criza va apărea. Dacă politica monetară se 
bucură de o anumită independenţă, datorită scoaterii de sub controlul guvernului a Băncii 
Naţionale a României, nu acelaşi lucru se poate spune despre politice fiscale.  

Modelele economice de la nivel microeconomic au în centrul lor homo oeconomicus, o 
persoană raţională în alegerile pe care le face, dar  nu acelaşi lucru se întâmplă în momentul în 
care ne raportăm la nivel macroeconomic. Principiile după care s-au ghidat politicile fiscal-
bugetare ale României au fost greşite şi neraţionale: s-a cheltuit peste măsură în perioade de 
creştere economică şi s-a utilizat o politică fiscal-bugetară  prociclică. Astfel în perioada în 
care eminentul declin a venit statul a dispus de măsuri de acţiune redusă. România a avut 
deficite bugetare şi în anii de boom economic în care se înregistrau creşteri ale PIB-ului de 
6-7%, iar politica dusă de autorităţile publice a fost de a realiza angajamente pe termen lung 
ca măriri de salarii, pensii şi alte tipuri de indemnizaţii, plecându-se de la premisa că va avea 
loc o creştere la nesfârşit. Având ca fundament acest scenariu de creştere la nesfârşit, politica 
fiscal-bugetară din anii 2009 şi 2010 a avut o marjă scăzută de acţiune. Pentru a putea readuce 
salariile şi pensiile la cote mai scăzute s-a creat o instabilitate socială, deoarece este greu să 
renunţi la un beneficiu odată ce l-ai obţinut.  

Măsurile fiscal-bugetare luate nu vor scoate cu siguranţă România din criză, însă 
efectele benefice ale revenirii salariilor la un nivel normal, corespondente productivităţii 
muncii, ale micşorării aparatului bugetar se vor simţi abia în anii următori.  

România a intrat în criză abia după ce ţările dezvoltate au intrat în criză acest lucru 
arătând legătura intrinsecă existentă, şi tot această intercondiţionalitate va fi cea care va scoate 
acum România din recesiune. În statele Uniunii Europene se văd primele semne de redresare 
economică, iar guvernele statelor membre sporesc încrederea în finanţele publice ca factor de 
redresare şi creştere economică pe termen lung (Stark, 2009).  

Dar oricâte lecţii vor fi învăţat, experienţa crizelor financiare arată că memoria socială 
a crizelor este scurtă şi posibilitatea ca unele greşeli să se repete nu trebuie exclusă niciodată. 
(Isărescu, 2010) 
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Rezumat. Dezvoltarea serviciilor publice reprezintă efectul aplicării reformelor 
administrative ce implică şi aportul financiar din partea băncilor. Descentralizarea, întărirea 
şi modernizarea structurilor administrative şi a serviciilor publice este susţinută de către 
Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană, facilitând 
suplimentarea de resurse financiare pentru dezvoltare. Pentru atragerea de fonduri de 
finanţare, administraţiile publice locale apelează deseori la împrumuturi ce provin din partea 
băncilor ce gestionează fonduri cu această destinaţie precisă. Banii sunt utilizaţi pentru 
suplimentarea veniturilor administraţiilor locale ce apelează la împrumut ca parte de 
cofinanţare a proiectelor europene. Cercetarea empirică pe această filieră va face dezvăluiri 
în ceea ce priveşte diferitele tipuri de bănci implicate în acest proces.  
 

Cuvinte-cheie: bănci; servicii publice; descentralizare; împrumut; Banca Mondială. 
 
Coduri JEL: H81, H83. 
Coduri REL: 13E, 13G. 

 
 

1. Introducere 
 
Descentralizarea reprezintă un proces în care  se poate aplica cel mai bine principiul 

subsidiarităţii, deoarece deciziile se iau la nivelul de bază care este cel mai în măsură de a 
cunoaşte nevoile cetăţenilor. Însă, pentru ca descentralizarea să fie eficientă, autorităţile locale 
au nevoie pe lângă noi competenţe şi de resurse prin care să acopere cheltuielile generate de 
punerea acestora în practică. Resursele financiare obişnuite ale autorităţilor locale apar astfel 
neîndestulătoare pentru acoperirea ansamblului de cheltuieli, de unde apare şi necesitatea ca 
autorităţile locale să apeleze la împrumuturi. Aceste împrumuturi sunt necesare în momentul 
de faţă pentru a implementa proiecte finanţate de Uniunea Europeană, unde autorităţile locale 
trebuie să participe cu cofinanţare. Tocmai în acest context, poate fi sesizată cel mai bine 
relaţia bănci – servicii publice – descentralizare.  

Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze importanţa relaţiei existente între 
descentralizare şi bănci, prin analizarea implicaţiei pe care o are Banca Mondială, dar şi alte 
bănci de la diferite niveluri naţionale în finanţarea comunităţilor locale. Ne propunem în acest 
sens evidenţierea celor mai importante proiecte derulate de către Banca Mondială, cu 
implicaţii asupra descentralizării, fără însă a neglija aportul adus altor instituţii bancare în 
procesul de descentralizare. 
 

2. Relaţia dintre bănci şi serviciile publice 
 

Descentralizarea a fost susţinută în mod constant de Banca Mondială, Fondul Monetar 
Internaţional şi Uniunea Europeană. Toate aceste instituţii internaţionale susţin modernizarea 
structurilor administrative şi a serviciilor publice, oferind informaţii în urma diferitelor studii 
efectuate în materie de descentralizare şi oferind mijloacele necesare pentru facilitarea 
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implementării descentralizării. Prin descentralizare se realizează un transfer de competenţe 
administrative şi financiare privind furnizarea unor servicii publice de la nivelul administraţiei 
publice centrale la cel al administraţiei publice locale ce are ca principal scop oferirea de 
servicii publice de mai bună calitate, la un preţ mai redus, concomitent cu modernizarea 
structurilor cărora le revine responsabilitatea pentru furnizarea unor servicii (Blaga, 2006). Pe 
de altă parte, Banca Mondială (2002) acordă o accepţiune mai largă descentralizării definind-o 
ca fiind un proces complex care implică, de obicei, transferul prerogativelor şi/sau resurselor  
financiare de la un nivel superior al administraţiei publice la unul inferior şi care merge de la 
simpla dispersare a responsabilităţii guvernului care este transmisă organelor regionale ale 
acestuia – deconcentrarea – până la privatizarea totală. 

Procesul de desfăşurare a descentralizării financiare se derulează plecând de la 
descentralizarea administrativă, ce implică transferul de competenţe de la centru către 
periferie, adică către administraţiile locale. Din această perspectivă, descentralizarea 
financiară nu e nimic altceva decât transferul de drepturi de administrare a resurselor fiscale şi 
financiare implicate în contextul descentralizării administrative. În strânsă legătură cu 
descentralizarea financiară, întâlnim în literatura de specialitate noţiunea de   federalismul 
fiscal (Oates, 1999), care postulează faptul că există numeroase beneficii economice datorate 
aducerii mai aproape a finanţelor publice de oameni ca: eficientizarea mărimii sectorului 
public, îmbunătăţirea eficienţei alocative (ca rezultat al unei mai bune relaţii între serviciile 
furnizate de către sectorul public şi nevoile comunităţilor locale) şi un sector public mai 
competitiv şi inovator (Boex, 2009).  

În situaţiile în care transferul responsabilităţilor de la guvern nu este însoţit de 
capacitatea de a finanţa în totalitate comunităţile locale, există riscul de a se crea o 
descentralizare în mare parte ineficientă. Aşadar, autorităţile locale depind în mare măsură de 
guvern, care stabileşte normele, rezervele pentru uz propriu, taxele şi impozitele, iar 
administraţiile din teritoriu adesea nu au acces la veniturile fiscale şi sursele de finanţare care 
să confere libertate faţă de autorităţile centrale. Fără o sursă de venituri suficientă, aflată sub 
controlul administraţiei locale, este imposibil să se atingă un nivel satisfăcător de autonomie 
fiscală care să determine creşterea eficienţei serviciilor publice. Soluţia pentru acoperirea 
acestor nevoi financiare este de a recurge la ajutorul venit din partea băncilor. Ajutorul 
solicitat de la bănci în general are ca destinaţie acoperirea unei părţi din necesarul bănesc 
pentru cofinanţarea unor proiecte europene.   

Rolul pe care băncile îl au este de a ajuta guvernele să funcţioneze în parametri 
eficienţi dispunând de sume de bani la care pot avea acces facil. Reformele administrative nu 
pot fi suficient de bine realizate fără aportul băncilor, unele fiind chiar instituite prin 
intermediul Băncii Mondiale. 
 

3. Acţiunile întreprinse de Banca Mondială în procesul de descentralizare  
 

Descentralizarea este din ce în ce mai mult susţinută de către Banca Mondială, Fondul 
Monetar Internaţional, dar şi de către Uniunea Europeană pentru viitoarele state membre. Ca 
şi rezultat, din 75 de ţări dezvoltate cu un număr mai mare de 5 milioane de locuitori, 63 
(reprezentând 85%) au adoptat „un fel de program de descentralizare” pe la jumătatea 
secolului al XIX. 

Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor pubice reprezintă, în unele state, consecinţe ale 
programelor de descentralizare în care Banca Mondială este implicată. Serviciile publice 
reprezintă un mijloc prin care administraţiile publice îşi îndeplinesc atribuţiile, iar prin 
creşterea  lor calitativă se înregistrează o evoluţie pozitivă a gradului de satisfacere a 
interesului cetăţenilor. De asemenea, Banca Mondială a dezvoltat şi este implicată în proiecte 
cu spectru larg, ce includ aspecte pe latura consiliere şi de auditare ce au drept scop atingerea 
de performanţe sau atingerea punctelor de echilibru în ţări ce se confruntă cu probleme la 
nivel naţional dar şi în raport cu alte ţări. Aspectele pe care dorim sa le evidenţiem sunt 
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cuprinse în aria acţiunilor de descentralizare pornind de la descentralizarea administrativă 
până la cea financiară şi având ca efect dezvoltarea serviciilor publice. 

Banca Mondială deserveşte o arie mare a ţărilor membre. Pentru ţările aflate în curs de 
dezvoltare, Banca Mondială oferă asistenţa, acordând o atenţie sporită faţă de ţările cu o 
economie precară, foarte slab dezvoltate sau aflate în conflicte şi /sau afectate de catastrofe 
naturale. 

La ora actuală Banca Mondială  are un program puternic de dezvoltare şi guvernare 
instituţională  care are în centrul său reformele ce au avut loc în finanţele publice, impozitare 
şi descentralizare. De asemenea, a fost încheiat un acord de  Revizuire a Instituţiilor şi 
Cheltuielilor Publice (PEIR) care au inclus realizarea de analize şi acordarea de recomandări 
legate de îmbunătăţirea alocării resurselor în sectorul de sănătate, furnizarea asistenţei sociale 
la nivel local, reforma sistemului de pensii, descentralizarea fiscală şi reformele bugetare în 
domeniul juridic.  

O imagine sugestivă este prezentată în Figura 1 care redă implicaţiile acţiunilor 
întreprinse de Banca Mondială permiţându-se urmărirea modului în care s-ar putea ajuta la 
obţinerea unor rezultate finale, ca furnizarea de servicii mai bune şi o mai bună guvernare. 
Rezultatele intermediare se referă la consolidarea cadrului legal, a capacităţii administrative, 
dar şi o  creşterea a responsabilităţii guvernelor subnaţionale. 

 
         Inputuri                          Outputuri                       Ieşiri intermediare               Ieşiri finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Factori exogeni 
 

Sursa: prelucrare după The World Bank, Decentralization in Client Countries An Evaluation of World Bank 
Support, 1990–2007. 

Figura 1. Cadru de evaluare a rezultatelor suportului BM în procesul de descentralizare 
 

Din lista domeniilor în care este implicată Banca Mondiala putem menţiona: 
dezvoltare umană, protecţie socială şi managementul riscurilor, incluziune socială, dezvoltare 
rurală, guvernanţa sectorului public, finanţe şi dezvoltarea sectorului privat, probleme de 
mediu şi economice. Menţionăm că din categoria guvernanţei sectorului public includem 
descentralizarea, politica fiscală şi administrarea şi reformele administrative.  

România a fost implicată într-o serie de proiecte cu Banca Mondială. O parte din ele s-au 
încheiat, altele au fost abandonate din anumite motive şi o altă serie se află în plin proces de 
desfăşurare. În total proiectele au atins cifra 109 (sursa worldbank.com). Conform status-ului pe 
care acestea le au le putem grupa în trei categorii: proiecte active, proiecte finalizate (închise), 
proiecte abandonate. 

La momentul de faţă doar 16 mai sunt active. Cele 16 proiecte conform informaţiilor 
puse la dispoziţie de Banca Mondiala sunt: SOCIAL INCLUSION PROJECT, Modernizing 
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Agricultural Knowledge & Information Systems Project (MAKIS), Modernizing Agricultural 
Knowledge & Information Systems Project (MAKIS), MUNICIPAL SERVICES PROJECT, 
Hazard Risk Mitigation & Emergency Preparedness Project, Irrigation Rehabilitation & 
Reform Project, GEF Romania Integrated Nutrient Pollution Control Project, Avian Influenza 
Control & Human Pandemic Preparedness & Response Project, Health Sector Reform 2 
Project (APL #2), Afforestation of Degraded Agricultural Land Proto-Carbon Project (sursa 
world bank) 

Banca Mondială se va concentra asupra problemelor sectorului public şi se va îndrepta 
asupra reformelor sectorului public, a eficientizării cheltuielilor publice şi a serviciilor 
publice. Conform datelor transmise de Banca Mondială, Portofoliul de distribuţie pe domenii 
de prioritate este structurat in maniera echilibrată. Procentul cel mai mare alocat este pentru 
domeniile asistenţă socială, educaţie, sănătate şi procentul cel mai mic de 6% este alocat 
închiderii minelor nerentabile.  

 
4. Băncile – surse de finanţare ale administraţiilor locale 

 
Ca formă distinctă de finanţare a administraţiilor putem menţiona o serie de instituţii 

bancare ce s-au format din iniţiativa instituţiilor publice şi din nevoia de resurse menite să 
suplimenteze deficitele financiare necesare înfăptuirii diferitelor proiecte. 

În Uniunea Europeană au apărut instituţii bancare ce suplimentează administraţiile 
locale. O astfel de instituţie a luat fiinţă în Italia, Banca Populară Etica. În finanţarea prin 
Grupuri de Acţiune Locală – Banca Populară Etica este instrumentul prin care comunităţile 
locale reuşesc să economisească şi să apeleze la resurse financiare pentru completarea sumelor 
necesare cofinanţărilor în proiecte de finanţare europene sau de oricare altă natură strict pentru 
necesităţile comunităţii. 

Ideea din spatele Băncii Etica constă în crearea unui loc în care se economisesc resurse 
financiare, acest deziderat este condus de dorinţa comună de o gestionare transparentă şi 
responsabilă a resurselor financiare, se pot reuni iniţiative socioeconomice, inspirate de 
valorile unei dezvoltări durabile sociale şi umane. 

Banca gestionează economii de organizaţii, companii şi instituţii, în general, şi 
investeşte în iniţiative care urmăresc obiective sociale şi economice care funcţionează cu 
respectarea deplină a demnităţii umane şi a mediului. 

În acest context, Banca Etica stabileşte pentru a educa atât deponenţii, cât şi părţile 
care apelează la împrumuturi, prin sporirea gradului de conştientizare a formatori despre 
destinaţia de economisire a lor, precum şi încurajarea dezvoltării abilităţilor lor de gestionare 
şi antreprenoriale. Astfel, din perspectiva constituirii, Grupurile de Acţiune Locală vizează 
accesarea de proiecte pentru comunitate ce necesită cofinanţare în special partenerii publici şi 
privaţi ce vor economisi fonduri necesare pentru dezvoltarea regională. 

Banca este o alternativă la celelalte instituţii bancare, având valori ce se bazează pe 
principii democratice, transparenţă. Ca formă juridică, această instituţie are forma unei 
societăţi de tip cooperativ pe acţiuni. În acordarea împrumuturilor pentru organisme de 
dezvoltare locală are caracter limitativ, fondurile destinate spre împrumut pentru finanţarea 
activităţilor economice de dezvoltare locală sunt înscrise în intervalul de 5.000 de euro – 
15000 de euro iar garanţia rambursării fondurilor este susţinută de către partenerii locali ce fac 
parte din Grupul de Acţiune Locală. 

Banca Etica nu este constituită pentru a respinge regulile de bază ale finanţărilor, dar 
mai degrabă încearcă să reformeze valorile sale principale cu un aport deosebit comunităţilor 
locale ce apelează la o astfel de sursă de finanţare în scopul dezvoltării comunităţii locale. 

Un alt exemplu de instituţie bancară specializată pe latura acordării de credite 
administraţiei locale este Banca Municipalităţilor Olandeze (BNG). A fost creată de 
municipalităţi cu scopul de constituire de depozite şi de administrare spre folosul lor. Ulterior 
a fost preluată de stat preluând un procent mare de acţiuni, acţionând în domenii cum sunt 
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educaţie, nevoi sociale, sănătate publică.  Banca Municipalităţilor Olandeze nu oferă servicii 
clientelei din domeniul privat, ci doar municipalităţilor, în special pentru modernizarea şi 
eficientizarea serviciilor publice. 

Menţionăm ca şi particularitate de susţinere a finanţării în statele europene, că Banca 
Etica, deşi mai există Banca Dexia, cu caracter similar, se confruntă cu dificultăţi în aplicarea 
activităţilor sale de bază, precum finanţarea municipalităţilor.  

Dexia este lider mondial în serviciile publice şi financiare ale proiectului pentru 
guvernele locale. Dexia a fost înfiinţată în anul 1996, prun fuziunea a două instituţii 
financiare, fiecare din ele lider pe pieţele finanţelor publice de unde proveneau.  În România, 
Dexia Kommunalkredit Bank (DKB) a deschis în iulie 2005 un birou, concentrat pe finanţarea 
sectorului public şi a fost lider pe piaţa creditelor pentru autorităţile publice locale din 
România. Deosebirea dintre DKB şi Banca Populară Etica este că Banca Populare Etica este 
prima bancă din Italia care a finanţat acţiunile sectorului public în contextul asociaţiilor locale 
prin Grupuri de Acţiune Locală. 

 Banca Dexia a decis să finanţeze în luna martie Primăria Iaşi cu aproximativ 59 de 
milioane de euro. Sumele au fost acordate pentru realizarea unei serii de proiecte de reabilitare 
infrastructură, construirea de locuinţe sociale, iluminat public, si implementarea sistemului de 
management integrat al deşeurilor, realizarea şi implementarea sistemului informatic integrat 
al administraţiei locale. 

Banca Dexia a finanţat mai multe autorităţi locale din România. Acestea s-au 
împrumutat prin acest tip de credit, rambursat prin emiterea de obligaţiuni municipale. Astfel 
s-au luat mai multe credite de către Primăria Târgu Mureş, Consiliul Judeţean Alba, Primăria 
Suceava, acestea însumând 117 milioane de euro.  

 
5. Concluzii 
 
Lumea în care trăim este una interconectată, astfel că, deşi poate părea surprinzător la 

prima vedere, băncile, prin serviciile financiare pe care le oferă, contribuie la înfăptuirea 
descentralizării. Descentralizarea administrativă, cu componenta sa de descentralizare 
financiară, este dificil de pus în practică în contextul în care resursele financiare de la nivelul 
comunităţilor locale sunt insuficiente pentru a acoperi ansamblul cheltuielilor colectivităţilor 
locale. Astfel, băncile prin creditele pe care le acordă autorităţilor locale înlesnesc îndeplinirea 
de către acestea a atribuţiilor care le revin referitoare la oferirea de servicii publice şi 
infrastructură publică.  

În acest sens, o contribuţie importantă o are Banca Mondială, care prin proiectele pe 
care le derulează încurajează şi susţine descentralizarea în numeroase state. Această 
contribuţie se concretizează prin proiectele prin intermediul cărora încurajează iniţiativele 
locale şi implicit descentralizarea.  
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Ghenadie CIOBANU 
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Rezumat. Având în vedere criza financiară globală prin care trece astăzi omenirea, 
trecem inclusiv şi printr-o criză de teorii, modele, mod economic de gândire, şi pregătire 
profesională în domeniul ştiinţei şi practicii economice pe care le cere secolul XXI, un 
răspuns îl putem găsi în opera regretatului profesor Paul Bran. ECONOMICA VALORII – în 
care au fost puse bazele unei noi teorii privind valoarea, a unui nou mod de a privi valoarea, 
a mecanismului de obţinere şi de gestiune a acesteia, precum şi întregul edificiu al 
organizării activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic. Pe acest fundament se 
poate construi un model teoretic adecvat societăţii informaţionale spre care se îndreaptă în 
prezent omenirea 

 
Cuvinte cheie: economica valorii; teorie valoare entropie; societatea cunoaşterii; criză 

financiară. 
 

Coduri JEL: A12, A13, B30. 
Coduri REL: 1A, 1L, 2A, 3A. 

 
 

Drumul spre o nouă paradigmă, început de regretatul profesor Paul Bran încă înainte 
de 1989, în momentele în care era preocupat de măsurarea şi repartizarea financiară a valorii, 
prin care a observat numeroase stângăcii ale teoriei economice. S/a dat explicaţia, din acea 
perioadă, a realităţii economice, precum şi marile disfuncţionalităţi (şomaj, poluare, 
dezechilibre economice şi sociale) ce s-au manifestat în societate, atât la noi (unde foloseam 
Teoria valorii bazată pe muncă), cât şi în ţările care foloseau teoria bazată pe utilitate 
(valoarea marginală).  

Un loc aparte în activitatea Domniei sale revine cercetărilor ştiinţifice din domeniul 
economic şi în studierea fascinantelor fenomene financiar-monetare. Tuturor le este cunoscută 
lucrarea ECONOMICA VALORII – în care au fost puse bazele unei noi teorii privind 
valoarea, a unui nou mod de a privi valoarea, a mecanismului de obţinere şi de gestiune a 
acesteia, precum şi întregul edificiu al organizării activităţii economice la nivel micro- şi 
macroeconomic. Pe acest fundament se poate construi un model teoretic adecvat societăţii 
informaţionale spre care se îndreaptă în prezent omenirea. Prin urmare, această idee poate şi 
trebuie să fie pusă la baza programelor şi strategiilor noastre naţionale de relansare şi 
dezvoltare economică. Economica Valorii este o mică enciclopedie a ştiinţelor, nu pur şi 
simplu un tratat clasic de economie. O teorie care deschide noi posibilităţi în cercetarea 
fenomenelor economice, în care Domnia sa utilizează metodologia interdisciplinară în 
cercetarea economicului fiind o personalitate notorie, cu spirit şi cunoştinţe enciclopedice, dar 
şi înzestrat de la natură cu o bogată intuiţie în observarea şi corelarea fenomenelor naturale şi 
corelarea cu fenomenele social-economice şi financiar-monetare. A fost o comoară atât 
ştiinţifică, cât şi sufletească, comoară care se reflectă şi în lucrarea respectivă care pune multe 
întrebări privind evoluţia fenomenelor economice şi perspectiva acestora.    
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După cum afirma domnia sa „Acolo unde pe masa de lucru a guvernului, alături de 
Constituţie, nu stă şi Economics-ul, trendul societăţii va consuma mai mult pe sirenă decât 
pentru deplasarea spre un viitor rezonabil.” 

Prin urmare – realitatea economică pe care dorim să o cuprindem în modelele unei 
teorii se modifică mai rapid şi mai profund decât reuşim să adaptăm producţia noastră de 
modele! 

După cum concluzionează autorul în această lucrare „Drumul din ce în ce mai îngust 
pe care trebuie să meargă societatea sub povara restricţiilor economice, ecologice, sociale, 
politice impune asocierea obligatorie la conducerea maşinii sociale a ştiinţei economice care, 
la rândul său, este deschisă spre rezultatele cercetării ştiinţifice din toate domeniile existenţei 
noastre sociale şi fizico-biologice.”  

Numai depăşind zona restrânsă a economicului a putut găsi suportul teoretic şi practic 
pentru reconsiderarea modelului valorii în aşa fel încât el să reflecte lumea în schimbare. 

Numai lărgindu-şi orizontul ştiinţific, economistul poate conlucra cu ceilalţi specialişti 
pentru a rezolva repunerea în funcţiune a motorului societăţii, activitatea economică. 

Numai asociind la mecanismul obţinerii valorii procesele din mediul natural şi din 
societate putem da „valoare „tuturor acestor procese şi putem respecta activitatea tuturor 
specialiştilor care participă la procesele respective.     

Fundamentele teoriei valoare entropică (TVE)  
Pentru a aduce în cuprinsul teoriei economice concepte, ipoteze, legi, definiţii etc., 

afirmă profesorul Paul Bran,  este necesar să utilizăm un bogat arsenal de instrumente, metode 
şi procedee din domeniul economic sau împrumutate din alte domenii ale ştiinţei. Pentru a nu 
rămâne izolaţi între graniţele strâmte ale domeniului economic, trebuie depăşită zona de lucru 
a propriei ştiinţe, realizând astfel o lărgire de orizont. Pe de altă parte, trebuie pătruns în 
adâncurile sistemelor care contribuie la realizarea fenomenului valorii (economice, ale 
societăţii şi ale mediului natural înconjurător). 

Astfel, ajungem la obiectivul de bază care este: 
- Găsirea şi fundamentarea generalizărilor simbolice sub forma paradigmelor de bază 

ale teoriei valorii; 
- Sinteza modelelor parţiale şi a modelului general al mecanismului de obţinere şi 

gestionare a valorii; 
- Utilizarea paradigmelor şi a modelului general de obţinere şi gestionare a valorii 

pentru a explica şi soluţiona problemele complexe ale activităţii economice.  
În acţiunea de definire a valorii, trebuie să se rezolve problema suportului fizic. Teoria 

ştiinţifică din domeniul economic a trecut de-a  lungul ultimilor secole de la suportul numit 
muncă, sub forma timpului de muncă socialmente necesar, la utilitate sau satisfacţie.  

În teoria valorii entropice (TVE) autorul a ales un alt tip de suport fizic, mult mai 
general, suport reprezentat de entropia joasă sau gradul înalt de organizare existent în 
sistemele naturale. 

În al doilea rând, a fost necesar să se stabilească o relaţie de definiţie care să nu vină în 
conflict cu cerinţele legilor generale ale naturii (legea transformării şi conservării materiei şi 
legea entropiei). Folosind notaţiile clasice pentru intrările şi ieşirile din procesele economice, 
s-au adus corectivele care au completat intrările cu potenţialul atras gratuit din societate şi 
mediu, iar ieşirile cu rezultatele inutile sub forma deşeurilor cu entropie înaltă.  

Obiectul de studiu al paradigmei valorii  
Pentru a înţelege teoria valorii bazată pe entropia joasă este nevoie să cunoaştem 

mecanismul vieţii, acest mister al sistemelor departe de echilibru. 
Organismele vii îşi menţin viaţa numai dacă din mediul înconjurător atrag şi 

transformă entropie joasă din elementele primare ale materiei: substanţa, energia liberă, 
informaţia. 

Integrat în circuitul natural al materiei, sistemul viu al omului este beneficiarul unui 
potenţial de entropie joasă enorm, fabricat de sistemele vii şi nevii din natură. Acest potenţial 
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îi permite să existe, chiar dacă procesele pe care le declanşează în societate şi în economie 
sunt foarte risipitoare. 

Pentru înţelegerea mecanismului valorii, ştiinţa economică trebuie să-şi însuşească 
descoperirile din celelalte ştiinţe. Ea nu mai poate fi soră cu mecanica, ci va trebui să se 
înrudească cu termodinamica neliniară, biologia, cibernetica etc. 

Modelul general al teoriei valorii entropice (TVE) 
Având o nouă deschidere, ştiinţa economică trebuie să construiască un model complex 

pentru mecanismul de obţinere a valorii, model care înglobează numeroase constante. 
Construcţia unui model presupune existenţa unui proiect bine structurat in care sunt 

prezente procesele primare de transformare, conservare şi transfer, toate acestea contribuind la 
transformarea potenţialului atras iniţial în valoarea reală recunoscută de TVE. 

Modelul TVE nu exclude şi evenimentul final din viaţa unui sistem, momentul 
lichidării. 

Corelarea modelului TVE cu modelele celorlalte teorii ale valorii scoate în relief 
deosebirile, dar şi faptul că modelul valorii bazate pe entropie înglobează celelalte modele, 
ducând cunoaşterea mai departe, spre nivelul real al potenţialului conservat ca valoare a 
produsului obţinut. 

Cu toate că în TVE procesul de producţie este doar un proces de transformare-
conservare-transfer şi nu de creare a unei valori suplimentare faţă de intrări, el reprezintă o 
componentă hotărâtoare a modelului TVE. De aceea, înţelegerea modelului procesului de 
producţie este esenţială pentru cunoaşterea şi asimilarea modelului general al obţinerii şi 
gestionării valorii. 

Decodificarea proceselor primare de transfer-intrare, transformare, conservare, 
transfer-ieşire  aduce elemente suplimentare de cunoaştere în teoria şi practica economică. 

Transferul de intrare, ca şi cel de ieşire, are loc în mod natural, prin repartiţie sau prin 
schimb. Sursele din care se face transferul sunt din cele mai diverse, evidenţiindu-se şi 
posibilitatea repunerii în circuitul economic a potenţialului din deşeuri. La rândul său, 
procesele primare de transformare şi conservare îşi aduc contribuţia la reaşezarea entropiei 
joase din intrări în conformitate cu profilul firmei şi cu solicitările consumatorului. Potenţialul 
transformat este conservat în dimensiunile cantitativă, calitativă şi de fiabilitate ale 
produsului, la un randament totdeauna subunitar.  

În teoria valorii paradigma utilităţii aduce următoarele elemente principale: 
- În mecanismul de obţinere a valorii este adus consumatorul, cu preferinţele lui faţă 

de rezultatele producţiei, aceste preferinţe, sub formă de satisfacţie, devin o restricţie esenţială 
pentru producător, 

- Satisfacţia consumatorului creşte cu fiecare nou produs consumat, dar randamentul 
produselor de consum este din ce în ce mai mic, devenind zero când se atinge starea de 
saturaţie, şi apoi negativ, dacă se continuă procesul de consum. 

- Se introduce conceptul de utilitate marginală, ajutându-l pe producător să 
urmărească mai operativ reacţia consumatorului. 

Suportul fizic al valorii în Teoria valorii – entropie 
Se impune o intrare în adâncuri pentru a reinterpreta fenomenul obţinerii valorii după 

legile şi exigenţele ştiinţelor Naturii, realizând prin Economica Valorii, o îmbinare între 
economia şi fizica valorii.  Acest mod de lucru ne permite o lărgire substanţială a zonei de 
investigare şi o fundamentare a ideii după care fenomenul economic îşi are izvorul mult în 
amonte faţă de hala întreprinderii, iar efectele proceselor economice se propagă tot atât de 
departe! 

Pentru publicul larg este greu de înţeles cum să accepte că noi consumăm un anumit 
grad de organizare. 

Sistemele vii se hrănesc cu o astfel de energie conservată în aceste elemente sau în 
sisteme nevii şi vii. Această energie apare ca un potenţial energetic. 
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Potenţialul reprezintă gradul de organizare deţinut de un sistem simplu sau complex, 
nivel de organizare care îl face atractiv pentru a fi consumat de un sistem viu.  

Gradul de organizare ce rezultă în urma proceselor economice de transformare – 
conservare – transfer din sistem, angrenate în obţinerea valorii, este suport fizic pentru 
valoare. 

Luând o astfel de bază pentru valoare evităm limitarea suportului fizic al valorii doar la 
categorii legate de activitatea şi comportamentul uman (munca, pentru Teoria Valoare-
entropie şi utilitatea, pentru Teoria Valoare Utilitate). 

Principalele schimbări de paradigmă sunt: 
- Intrările în procesele economice sunt completate cu contribuţia unor sisteme şi 

procese din afara economicului; 
- Ieşirile sunt la un nivel permis nu numai de procesul de producţie (TVM ) sau de 

consum (TVU ), ci de ansamblul proceselor din mecanismul lărgit de obţinere şi de gestionare 
a valorii; 

- În componenţa rezultatelor sunt evidenţiate şi ieşirile sub formă de deşeuri sau a 
rezultatelor inutile sistemului economic producător de valoare; 

- Relaţia de definiţie a valorii entropie respectă legile generale ale Naturii (legea 
transformării şi conservării materiei, legea entropiei). 

Societatea 
Spre deosebire de potenţialul natural, potenţialul social este deja un produs prelucrat în 

laboratoarele instituţiilor sociale: 
- Informaţiile culturale şi ştiinţifice; 
- Omul instruit; 
- Servicii administrative calitative 
Economia ca al treilea sistem angrenat în mecanismul de obţinere şi de gestionare a 

valorii, cuprinde microeconomia (cu producătorul, consumatorul de piaţă), macroeconomia 
(instituţii financiar-bancare, ministerele în domeniul economic şi de ramură), mondoeconomia 
(instituţii monetare şi financiare internaţionale, instituţii regionale şi internaţionale cu atribuţii 
economice etc. ) şi în formare cosmoeconomia. 

Procesele primare şi procesele complexe, specifice sistemului general al naturii, se 
produc şi în sistemele angajate în mecanismul de obţinere şi gestionare a valorii, sub forma de 
producţie, proces de consum, proces de lichidare. 

Procesele din sistemele economice 
• Procesul de consum – o combinaţie de procese primare de transformare, conservare 

şi transfer  
• Procesul de producţie – o combinaţie de procese primare de transformare, 

conservare şi transfer 
• Procesul de lichidare – o combinaţie de procese primare de transformare, 

conservare şi transfer. 
Care sunt principiile generale ale construcţiei modelului TVE  
Reguli de construcţie 
a) Atragere de potenţial – din procesele care au loc fie în afara întreprinderii, fie din 

procesul de consum în care a intrat întreprinderea în perioada t0, când elementele sale interne 
s-au încărcat cu potenţial economic tip servicii.  

b) Prelucrare de potenţial – Prelucrarea de potenţial atras (Pn, Ps, Pes ) conform 
principiilor şi legilor specifice producţiei, obţinute în limita determinată de coeficientul de 
transformare αp t1, potenţial economic tip produs (Pep, t1) şi pierderile entropice ( incluse în 
triunghiul entropic). 

c) Procesul de consum – din momentul t. Acest proces preia potenţialul tip produs şi îl 
transformă conform principiilor consumului şi la un randament permis de indicele αPt2. 

Din acest proces rezultă potenţialul economic tip servicii şi pierderile entropice. 
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Mecanismul de obţinere a valorii cuprinde încă un proces de producţie din tn, unde 
potenţialul tip servicii ieşit din procesul de consum anterior se retransformă şi reconservă în 
dimensiunile  valorice ale unui nou produs la nivelul permis de indicele Alfa Ap tn. Nivelul 
rămas din potenţialul intrat în momentul t0 şi notat cu Per îl considerăm suportul fizic real al 
valorii produsului obţinut în procesul de producţie din t1. 

Procesele de comunicare în legătură cu valoarea 
Procesele de comunicare din economie în care substanţa informaţională a comunicării 

o formează informaţia despre valoare au în vedere interacţiunea permanenta şi bilaterală dintre 
procesele de producţie şi consum. Fiecare dintre aceste procese emană informaţii utile pentru 
cei care acţionează în celalalt proces, precum şi pentru procesele de repartiţie şi schimb, între 
producţie şi consum se statornicesc o serie de legături de comunicare prin intermediul cărora 
informaţia despre valoare circula cu ajutorul unui suport sau semn de la un proces la altul. 

Pentru a obţine informaţiile valorice cerute de procesele comunicaţionale, atât în 
procesul de producţie, cât şi în cel de consum, sunt necesare ample acţiuni de cunoaştere, 
informaţia despre valoare rezultă din acţiunea de măsurare cu ajutorul etalonului valoric. 
Alături de informaţia despre valoare, din procesele de producţie şi de consum sunt obţinute şi 
informaţii despre valoarea de întrebuinţare produsă şi solicitată, această informaţie se obţine 
cu ajutorul unor etaloane cantitative sau calitative şi este destinată unor procese comunicative 
economice. Ea este necesară şi pentru procesele comunicaţionale privind valoarea, 
completând în mod necesar informaţia obţinută cu ajutorul etalonului valoric. 

Elementele de baza ale procesului comunicaţional prin bani 
Comunicarea ca proces presupune un transfer de informaţii de la o sursă de informaţii la 

un receptor, prin mijlocirea unor semne. Realizarea acestui proces este posibilă cu participarea 
unor agenţi sau persoane angajate în cunoaşterea nemijlocită şi mijlocită, precum şi a altor 
elemente, sintetizate de ştiinţa semioticii. Elementele de bază ale unui proces comunicativ sunt 
reprezentate de fenomenul semnificat, subiectul cunoscător, semnificaţia sau sensul, obiectul 
utilizat ca semn vehicul şi interpretul, subiect care ia act de semnificaţia sau sensul, obiectul 
utilizat ca semn vehicul şi interpretul, subiect care ia act de semnificaţia despre fenomenul 
semnificat transmisă de subiectul cunoscător prin intermediul semnului vehicul. 

Aceste elemente caracteristice pentru procesul comunicativ în general, stabilite pentru 
limbajul uman, se întâlnesc şi în cadrul procesului comunicativ prin intermediul banilor, 
comunicarea prin bani fiind legată de procesul producerii valorii şi cunoaşterii activităţii 
economice  prin informaţia despre valoare, dau elementelor procesului comunicativ un 
conţinut adecvat, cu nuanţe specifice proceselor economice şi monetare. 

Astfel, pentru procesul comunicativ prin bani, fenomenul semnificat sau referentul 
este reprezentat de procesul de producere a valorii.  

Acest proces, desfăşurat în unităţi economice de diferite profile şi dimensiuni şi aflate 
în proprietatea colectivă, individuală sau particulară, creează şi conservă valoarea (V) în valori 
de întrebuinţare destinate schimbului şi apoi consumului în economie sau pe piaţa mondială.  

Cercetarea procesului de producere a valorii are drept scop cunoaşterea valorii prin 
măsurarea mărimii acesteia, pentru realizarea acestei cunoaşteri, subiectul cunoscător trebuind 
să se adreseze fie direct procesului de producţie, fie schimbului. 

În procesul comunicativ prin bani el este reprezentat, în cele mai multe cazuri, de mai 
multe persoane fizice sau juridice, în condiţiile actuale, la cunoaşterea proceselor de creare a 
valorii participă unitatea economică producătoare de bunuri şi servicii destinate schimbului, 
organele de avizare a preţurilor, unităţile economice sau persoanele fizice care cumpără 
bunuri şi servicii. În procesul de comunicare prin bani, subiectul cunoscător cuprinde în mod 
obligatoriu şi unităţile sistemului bancar, acestea având rolul final de a constata informaţia 
despre valoare şi de a o transfera în semnal vehicul.     

În cazul comunicării prin bani, sensul se referă la informaţia economico-monetară 
privind mărimea valorii cuprinsă în bunurile şi serviciile produse în producţie şi destinate 
schimbului. Informaţia privind mărimea valorii rezultă în urma utilizării banului-marfă etalon 
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cu funcţia sa de etalon al preţurilor. Se obţine o informaţie sub forma unui număr care 
reprezintă preţul sau de câte ori se cuprinde banul – marfa etalon în marfa produsă şi destinată 
schimbului, informaţie notată în modelul procesului comunicativ prin bani cu simbolul V. 

În analiza economică, este importantă prezentarea legităţilor obiective sociosistemice de 
funcţionare a sistemelor tehnice şi sociale, în acelaşi timp şi echilibrul entropic, determinarea 
abaterilor şi oscilaţiilor  entropice, de un echilibru entropic şi surplus de entropie.  

Este importantă, de asemenea, analiza legităţilor sistemice noi, de dependenţă a 
potenţialului sistemelor de structurile sistemelor, se discută gestiunea de rezonanţă. Se 
analizează sistemele complexe artificiale şi naturale şi problemele gestionării acestora.  

În lumina aspectului sistemic, trebuie să fie prezentate căile de ieşire a ţărilor în 
tranziţie din criza structurală şi sistemică, esenţa societăţilor contemporane şi problemele de 
dezvoltare.  

Prin urmare menţionăm că: 
• Instituţiile economice, mijloacele de transport şi comunicare, aşezările urbane şi 

rurale, toate aceste sisteme sunt ca şi instalaţiile, entităţi de transformare a energiei provenite 
de la o bază de energie comună. 

• Oamenii depind de fluxul de energie pentru a supravieţui şi sunt mereu implicaţi în 
transformările energiei în produse şi servicii diverse, muncind pentru a-şi câştiga cele 
necesare traiului şi cumpărând bunuri (schimbări de energie) care sunt apoi aruncate 
(înlăturarea pierderilor de energie). Acesta este cursul fluxului de energie, de fapt cursul vieţii 
economice. 

• Complexul instituţional (organizaţiile politice şi economice) este atât de mult 
centralizat şi atât de larg, încât este necesară mai multă energie decât poate aproviziona pentru 
a menţine sistemul.   

• Guvernul trebuie să ia măsuri pentru a satisface necesităţile de energie ale păturilor 
sărace, sub forma pensiilor sociale şi a altor avantaje.  

• Şomajul este un alt aspect de entropie al vieţii economice. Cu cât energia este 
consumată mai repede, cu atât mai mulţi oameni rămân neangajaţi. În aceste condiţii, 
obligaţiile statului cresc şi există o întindere a funcţiilor de stăvilire a dezordinilor sociale şi 
economice ieşite la iveală de-a lungul liniei fluxului de energie.  

• Chiar şi obiectele de o valoare economică înaltă, produse de om, se sfârşesc prin a 
deveni pierderi (deşeuri) sau energie dispersată. O creştere în productivitate, în esenţă, nu este 
altceva decât o creştere în tranzitul fluxului de energie şi, de aceea, creează un grad mai înalt 
de dezordine, care pe termen lung va afecta societatea. Sistemul economic industrial 
promovează iluzia de a crea o lume mai ordonată şi material mai valoroasă, datorită priorităţii 
repartizate la valoarea adăugată şi datorită nesocotirii, cu foarte puţine excepţii, a risipirii de 
energie şi a creşterilor de entropie. 

 
Concluzii 
 
Construirea unei societăţi şi a unei economii bazate pe cunoaştere nu poate fi realizată 

fără o modernizare a ştiinţei economice şi a  comportamentului uman implicat direct în 
promovarea acestor schimbări.  

În Teoria valorii entropie procesul de consum este doar un proces de transformare-
conservare-transfer, ca şi procesul de producţie, el reprezintă o componentă fundamentală în 
modelul Teorie valoare entropie. Din aceste considerente înţelegerea modelului procesului de 
consum este esenţială pentru cunoaşterea şi asimilarea modelului general al obţinerii şi 
gestionării valorii.  

Modelul Teorie valoare entropie presupune recunoaşterea potenţialului scos din produs 
prin acceptarea acestui potenţial într-un viitor proces de producţie.  
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Acest model general impune ideea după care valoarea este rezultatul unor procese 
complexe de transformări, conservări şi transferuri reunite în stările dinamice de producţie, 
consum, lichidare. 

Construirea modelului pentru proiectarea politicii economice şi sociale trebuie să fie 
făcută în concordanţă cu cerinţele legilor generale al naturii (legile conservării şi entropiei) şi 
cu prezentarea contribuţiei tuturor sistemelor angajate în obţinerea valorii. 

În acest model reiese şi responsabilitatea tuturor sistemelor economice (pe care le-am 
şi analizat – sistemul bugetar-fiscal, piaţa de capital, întreprinderea, dezvoltarea regională şi 
rurală ş.a.) sau din mediul pentru obţinerea valorii, precum şi pentru gestionarea şi păstrarea 
valorii, într-o proporţie cât mai mare, în circuitul economic. 

Sistemele angajate în modelul general al teoriei valorii entropie sunt: 
• Mediul natural înconjurător,  
• Societatea naţională (cu subsistemul macroeconomiei) 
• Societatea mondială (cu subsistemul economiei mondiale) 
• Microeconomia (cu sistemele economice aflate în stările de producţie şi de 

consum).  
Modelul teorie valoare-entropie cuprinde toate sistemele posibil de antrenat în 

obţinerea şi gestionarea valorii, precum şi filierele trecerii potenţialului natural, social şi 
economic spre nivelul real al valorii.  

Promovarea politicilor economice la nivel naţional şi regional intră în cadrul modelului 
în subsistemul – Procesele din economie, dar în strânsă corelaţie cu procesele din societate – 
având în vedere faptul că sunt implicate în acest proces instituţii publice, de presă ş.a. 

Este necesară o strânsă corelare a tuturor politicilor economice şi în primul rând 
corelarea politicii sociale cu politica bugetar-fiscală, care să utilizeze instrumente moderne de 
gestionare a finanţelor publice. În construirea politicilor economice la nivel naţional, la  bază 
trebuie să stea acest model Teorie valoare-entropie, prin aplicabilitatea căruia gestionarea 
politicilor economice va reduce la maximum pierderile entropice prin evidenţierea acelor 
fenomene pe care nu le putem lua în  consideraţie la moment (pierderi din societate şi din 
mediul natural înconjurător). 

În acest model procesele din societate ocupă locul central, dar sunt influenţate şi direct 
dependente de procesele din economie şi din mediul natural înconjurător. 

La nivel regional şi local ne propunem să aplicăm modelul Teorie valoare entropie, 
acordând prioritate proceselor din mediul natural înconjurător care la nivel local şi regional 
contribuie la crearea valorii şi vor avea un impact esenţial  asupra rezultatelor proceselor din 
economie şi a proceselor din societate.   Aceasta se poate realiza prin construirea 
sistemului E-guvernare, cu referinţă la politicile economice, sociale, sectoriale, care ar 
include o bază de date naţională a informaţiei sociale, cu o reţea extinsă  teritorială cu  
informaţii  detaliate  la  problemele  sociale  ale  populaţiei.  
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