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CONSIDERAŢII PRIVIND ROLUL ANALIZEI ECONOMICE
ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI
Tatiana MOŞTEANU
Academia de Studii Economice Bucureşti
Maria ALEXANDRU
Consiliul Concurenţei
Rezumat. Analiza economică joacă un rol important în domeniul concurenţei, în
investigarea comportamentului firmelor şi în evaluarea concentrărilor economice. Aceasta
poate conduce la îmbunătăţirea semnificativă atât a deciziilor agenţiilor de concurenţă, cât
şi a celor luate de către instanţe. În ultimă instanţă, analiza economică de calitate este un
element esenţial pentru dezvoltarea şi implementarea politicii în domeniul concurenţei, care
serveşte interesele consumatorilor.
Pornind de la aceste considerente, prezentul articol încearcă să prezinte câteva
aspecte legate de rolul analizei economice în domeniul concurenţei.
Cuvinte-cheie: analiză economică; concurenţă; practici; jurisprudenţă.
Clasificare JEL: D4, D7.
Pe fondul tendinţelor globaliste şi al manifestării comportamentului, uneori agresiv, al
firmelor în încercarea de ocupare de noi pieţe, concurenţa devine din ce în ce mai acerbă,
fiind dificil de delimitat, de multe ori, potenţialele practici anticoncurenţiale de practicile
comerciale legale. În acest sens, dezvoltarea de noi metode de analiză şi implementarea celor
deja existente vine în întâmpinarea necesităţii interpretării unor noi valenţe ale
comportamentelor firmelor din punct de vedere concurenţial.
Odată cu finalitatea bunăstării consumatorilor ca scop al aplicării legii concurenţei,
rolul important pe care îl joacă analiza economică în dezvoltarea şi aplicarea politicii în
domeniul concurenţei devine mult mai clar. Rolul analizei economice în examinarea unei
anumite practici sau a unei concentrări economice este acela de a stabili în ce măsură acestea
avantajează sau dezavantajează consumatorii. Deşi nu este întotdeauna uşor de aplicat în
practică, acest aspect este foarte clar din punct de vedere conceptual, fiind necesar a se
răspunde la o serie de întrebări cum ar fi: Practica în cauză conduce la preţuri mai ridicate sau
mai mici? Are loc o creştere sau o scădere a producţiei pe piaţă? Are loc o îmbunătăţire sau o
înrăutăţire a calităţii produselor? Care este efectul asupra serviciilor? Au consumatorii mai
multe sau mai puţine opţiuni? În acest sens, econometria furnizează un set de instrumente
analitice care se pot dovedi utile pentru a răspunde acestor întrebări, atât din punct de vedere
teoretic, cât şi empiric.
Unii specialişti au identificat trei afirmaţii esenţiale pentru rolul analizei economice în
aplicarea legii concurenţei, şi anume: revizuire şi ajustare continuă a teoriilor, capacitate de
implementare administrativă şi testare empirică.
a) necesitatea revizuirii periodice a ipotezelor care stau la baza explicării efectelor
comportamentului agenţilor economici, nu numai prin prisma noilor teorii economice, ci şi
din punct de vedere al transformărilor continue care au loc într-un mediu de afaceri tot mai
dinamic;
b) creşterea capacităţii de a fi utilizate din punct de vedere administrativ prin
transformarea ipotezelor economice în fundamente pentru dezvoltarea de standarde pe care
agenţiile de implementare şi curţile de justiţie să le poată folosi eficient în formularea
deciziilor.
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Atât economiştii, cât şi juriştii acceptă validitatea principiul fundamental privind
legătura dintre analiza economică şi politica de concurenţă, principiu conform căruia
abordările economice au un impact maxim asupra legislaţiei şi eficienţei politicii de
concurenţă atunci când sunt transformate în norme aplicabile şi tehnici analitice de evaluare a
comportamentului în afaceri. Paradigma monopolistului ipotetic (cunoscută şi ca testul
SSNIP) pentru definirea pieţei relevante este un exemplu excelent pentru ilustrarea acestei
afirmaţii. Deşi folosită anterior în economie, a fost transpusă într-o formă comprehensibilă şi
posibil de aplicat într-o manieră eficientă doar în momentul în care un jurist cu cunoştinţe
solide de economie a formulat-o sub forma actuală.
c) testarea empirică a ipotezelor şi validităţii teoriilor/doctrinelor, mai ales prin
intermediul evaluării efectelor economice ale deciziilor administrative şi judiciare în
aplicarea legii concurenţei. În vreme ce teoria economică ne arată că monopolul – adică
concentrarea puterii de piaţă – poate să fie „rău”, aceasta este doar o parte – cea „uşoară” – a
problemei. Dificultatea apare în a stabili când anume este vorba despre un monopol/poziţie
dominantă, care sunt elementele care ne asigură că un comportament etalat de o firmă în
poziţie de dominanţă pe o piaţă este cu adevărat „rău”? Mai departe, chiar şi ştiind că un
anume comportament este „rău”, problema este cum anume poate fi remediată această
situaţie în timp util şi în mod eficient. Analizele şi evaluările care să permită raspunsul la
aceste întrebări sunt şi ele cel puţin la fel de importante. Iată de ce, fiecare dintre deciziile
fiecărei autorităţi de concurenţă necesită existenţa unor ipoteze incriminatoare, de preferat
susţinute cu probe dintre care nu ar trebui să lipsească un suport empiric adecvat.
În fapt, rolul şi scopul analizei economice moderne în politica concurenţei se află într-o
permanentă schimbare. Evaluarea procesului decizional din perspectiva principiilor
economice moderne testate, ca şi utilizarea de metodologii empirice reprezintă o tendinţă de
actualitate în aplicarea analizei economice în domeniul concurenţei.
La nivelul Comisiei Europene, accentul pe utilizarea analizei economice în procesul
decizional este un proces continuu şi stabil. De exemplu, la nivel intern există un proces
continuu de revizuire, cu scopul de publicare de noi instrucţiuni, a policii privind abuzul de
poziţie dominantă, unde analiza economică joacă un rol extrem de important. Nu în ultimul
rând, principiile economice îşi găsesc aplicabilitate şi în domeniul ajutorului de stat, în ceea
ce priveşte interpretarea distorsionării concurenţei şi a utilizării conceptului de eşec al pieţei.
Politica concurenţei reprezintă o componentă majoră a politicilor comunitare,
conferind executivului european puteri sporite în domeniu. De aceea, este esenţial să se
utilizeze instrumente specifice politicii concurenţei (inclusiv anchete sectoriale pe pieţele
liberalizate), în scopul luării măsurilor necesare pentru atingerea scopului final: asigurarea
bunăstării consumatorilor şi a întregii economii europene.
Un alt aspect deosebit de important este reprezentat de rolul analizei economice în
cadrul Curţilor de Justiţie. De exemplu, în cazul Airtours vs. Commission, Tribunalul de
Primă Instanţă a concluzionat că decizia Comisiei „este viciată de o serie de erori de evaluare
a factorilor fundamentali în aprecierea posibilităţii creării unei poziţii dominante”.
Evaluarea Curţii a fost în favoarea unei mai bune utilizări a probelor economice în
luarea deciziei de către Comisie. De asemenea, Curtea a solicitat anumite standarde ale
probelor utilizate de Comisie în aprecierea unei situaţii de dominanţă colectivă.
Utilizarea analizei economice este importantă şi în situaţia conlucrării cu alte
jurisdicţii. Este cazul DG Concurenţă vs. FTC şi DOJ. Se consideră că încrederea în analizele
economice efectuate în anumite cazuri poate reduce conflictele între diferitele jurisdicţii.
Totuşi, creşterea accentului pe utilizarea analizei economice nu va conduce la o convergenţă
deplină, continuând să existe diferenţe şi asimetrii.
Utilizarea principiilor economice şi de analiză poate varia în mod semnificativ în
funcţie de context, printre care pot fi considerate următoarele:
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a) în cazul concentrărilor economice
Teoria economică este necesară pentru a delimita cadrul fiecărui caz în parte. Aceasta
implică informaţii referitoare la structura industriei, firmelor, a cererii şi tehnologiei utilizate,
precum şi o înţelegere preliminară a posibilelor strategii. Acesta va fi întotdeauna primul pas
în analiza economică în contextul unui caz de concurenţă (inclusiv al unui caz de ajutor de
stat).
Pentru a evalua care dintre teoriile economice poate fi utilă în fiecare context, se
apelează la principii economice. Dezvoltarea de noi teorii (cum ar fi noi modele, bazate pe
evaluări alternative şi care conduc la rezultate radical diferite) pare a fi mai puţin
influenţabilă în contextul procedurilor cazului analizat din mai multe motive, printre care şi
dificultatea de comunicare a acestor teorii într-un timp limitat.
Scopul unui cadru teoretic plauzibil în contextul unui caz particular este de a veni cu
ipoteze testabile referitoare la impactul asupra consumatorului. În acest sens, deciziile trebuie
să se bazeze pe probe empirice. Efectele unei concentrări sau ale unei practici în domeniul
preţurilor vor depinde de anumite circumstanţe, ale căror evaluări şi implicaţii trebuie să fie
verificate pe baza datelor şi faptelor observabile.
Verificarea unui cadru teoretic mai adecvat de utilizat este fundamentală în procesul
decizional, fiind cunoscută în mediul ştiinţelor sociale drept identificarea problemei.
Aplicarea analizei economice în contextul unui caz se bazează pe analiză empirică, ce trebuie
corelată cu principiile economice.
Dacă analiza economică teoretică se poate dovedi de folos în evaluarea efectelor
probabile ale unei concentrări, cu mult mai utile pot fi analizele empirice de foarte bună
calitate. Astfel de analize sunt din ce în ce mai folosite din două motive principale. În primul
rând, firmele şi terţii colectează în prezent cu mult mai multe date decât oricând în trecut,
ceea ce conduce la creşterea cantităţii potenţiale de informaţie utilă. În al doilea rând,
economiştii pot dezvolta instrumente analitice din ce în ce mai multe şi mai bune, care permit
evaluarea efectului concurenţial final al unei tranzacţii. Deşi efectuarea acestor analize nu
este întotdeauna posibilă, acest tip de dovadă directă a efectelor concurenţiale este util în
luarea deciziilor.
b) în cazul reglementărilor secundare (instrucţiunilor şi regulamentelor)
Faţă de situaţia aplicării analizei economice în evaluarea cazurilor de concurenţă, în
privinţa reglementărilor secundare acestea oferă reguli care descriu cadrul ce trebuie utilizat
în diferite circumstanţe. Provocarea pentru economişti în dezvoltarea de instrucţiuni este de a
fi capabili să asigure reguli relativ simple într-un număr de circumstanţe. Instrucţiunile nu pot
descrie toată analiza economică ce poate fi realizată într-un anumit caz. Tocmai de aceea,
instrucţiunile trebuie să furnizeze informaţii referitoare la ce tipuri de analize empirice se
poate apela, pentru a creşte predictibilitatea şi certitudinea interpretărilor.
c) în cazul restricţiilor verticale (exceptărilor în bloc)
În pofida evoluţiei continue a politicii în domeniul concurenţei, în sfera anumitor
restricţii verticale, există încă subiecte supuse dezbaterii. Unul dintre aceste subiecte se referă
la fixarea preţurilor revânzare, care intervine atunci când un producător impune sau
recomandă preţurile practicate de către distribuitorii săi. De exemplu, producătorul poate cere
ca preţurile distribuitorilor să nu coboare sub un nivel minim. Începând din 1911, fixarea
preţurilor de distribuţie a fost considerată „per se” ilegală, în ciuda opiniei larg răspândite
între economişti şi jurişti potrivit căreia o astfel de practică poate avea o diversitate de efecte
de stimulare a concurenţei.
Argumentele economice sunt similare celor aplicabile în cazul exclusivităţilor
teritoriale, mulţi economişti considerând că este ilogic ca fixarea preţurilor de distribuţie să
fie considerată „per se” ilegală, în timp ce exclusivitatea teritorială este analizată de la caz la
caz. Argumentul în favoarea fixării preţurilor de distribuţie este acela că, prin reducerea
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concurenţei între distribuitorii unei anumite mărci, această practică stimulează concurenţa
inter-marcă prin stimularea distribuitorilor să promoveze mărcile producătorului pe care îl
reprezintă.
d) în cazul evaluărilor ex-post şi ex-ante
Analiza ex-post este realizată în scopul de a înţelege cum au afectat deciziile
autorităţii de concurenţă pieţele în urma autorizării concentrărilor economice, sancţionării
cartelurilor şi abuzului de poziţie dominantă, precum şi acordării de ajutoare de stat. Cea mai
importantă dificultate este de a stabili ce s-ar fi putut întâmpla pe acele pieţe în cazul luării
altor decizii. Aceasta este în fapt o bine cunoscută problemă în ştiinţele sociale şi în particular
în evaluarea politicilor: doar faptul că nu s-a schimbat nimic după intervenţie nu înseamnă că
nu există niciun efect pe piaţă şi viceversa.
Analiza economică şi econometrică joacă, în acest caz, un rol deosebit de important.
O provocare importantă este controlul şi evidenţierea factorilor care pot avea o influenţă
importantă asupra rezultatelor pieţei, în sensul de a identifica impactul deciziei luate în acel
caz. Cunoaşterea pieţei şi a specificului sectorului sunt definitorii în această fază în vederea
înţelegerii depline a factorilor implicaţi.
În ciuda multiplelor dificultăţi empirice inerente, importanţa analizei ex-post nu poate
fi subestimată. Cunoştinţele noi obţinute din probele ex-post pot fi utile în justificarea sau
rafistolarea politicilor, precum şi a practicii în domeniu.
În afara analizei ex-post, un loc deosebit de important este deţinut de analiza ex-ante.
Monitorizarea permanentă a pieţelor conferă posibilitatea analizării mecanismelor de funcţionare
a acestora, în principal în ceea ce priveşte domeniul antitrust. Provocările în monitorizarea
pieţelor presupun identificarea situaţiilor în care pieţele nu funcţionează, datorită unor
comportamente anticoncurenţiale sau existenţei de bariere la intrarea pe piaţă. O contribuţie
importantă a economiştilor este de a stabili un set de indicatori care să reprezinte un semnal cu un
grad ridicat de certitudine a apariţiei unei probleme în funcţionarea unei pieţe.
O problemă este şi stabilirea priorităţilor. Astfel, în timp ce monitorizarea are în
vedere identificarea unei potenţiale dereglări a pieţei, prioritizarea presupune stabilirea
magnitudinii problemei de concurenţă identificată. Analiza economică poate contribui la
identificarea situaţiilor unde un asemenea impact al comportamentelor anticoncurenţiale sau
barierelor la intrarea pe piaţă este redus. Atfel spus, prioritizarea presupune atât stabilirea
posibilei încălcări a legislaţiei în materie de concurenţă, cât şi magnitudinea pierderilor
pentru consumatorii finali.
e) în cazul ajutorului de stat
În domeniul controlului ajutoarelor de stat se apreciază necesitatea acordării unei mai
mari importanţe în definirea conceptului de eşec al pieţei. Acesta reprezintă unul din
elementele Agendei Lisabona luată în mod serios în considerare, orientându-se pe acordarea
de ajutoare de stat în regiunile în care astfel de ajutoare pot contribui la asigurarea creşterii
economice. Un aspect important al aşa-numitei „abordări economice mult mai aprofundate”
în domeniul ajutorului de stat este de a demonstra că există un eşec al pieţei, ceea ce
presupune o atentă analiză economică şi econometrică pe baza datelor existente.
În concluzie, se poate aprecia că analiza economică devine din ce în ce mai utilă în
aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei. Îmbunătăţirile permanente în domeniul
tehnologiei informaţiei contribuie, de asemenea, din plin la facilitarea aplicării diferitelor
metode de analiză (inclusiv econometrică). Cu toate acestea, este deosebit de important de a
cunoaşte informaţii reale legate de piaţa analizată şi de a utiliza cele mai adecvate tehnici şi
metode economice.
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ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA UNUI SISTEM FISCAL
PREFERENŢIAL PENTRU SECTORUL ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII
Georgeta VINTILĂ
Maricica MOSCALU
Maria-Oana FILIPESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) suscită numeroase dezbateri, în
mediul politic, dar şi în cadrul comunităţii eterogene a IMM-urilor, în special privind
reglementările fiscale. În acest context, problema supusă atenţiei urmăreşte evidenţierea
unor opinii privind tratamentul fiscal aplicabil IMM-urilor. Susţinătorii acestor idei invocă
argumente legate de contribuţia IMM-urilor în cadrul economiei, eşecuri ale pieţei,
dezavantaje de natură fiscală şi aferente dimensiunii reduse, însă cercetările teoretice şi
empirice nu relevă un sprijin suficient. În acest sens, scopul lucrării este de a prezenta
argumentele în favoarea instituirii unui sistem preferenţial, precum şi criticile lor, aşa cum
reies din literatura de specialitate.
Cuvinte-cheie: reformă fiscală; IMM-uri; sistem fiscal preferenţial; impozitare profit.
Clasificare JEL: E62, H25, H32
1. Introducere
Deşi semnificaţia conceptului de globalizare nu este pe deplin clară pentru multă lume,
faptul că ne aflăm în plin proces de globalizare este de necontestat. În esenţă, globalizarea
semnifică faptul că gradul de dependenţă al unei ţări de restul lumii este ridicat (Tanzi, 2004).
Opţiunea unei economii de a rămâne departe de acest fenomen şi astfel izolată de restul lumii nu
mai este posibilă fără plata unui preţ, iar implicarea comportă la rândul ei costuri şi beneficii (Tanzi,
2004). Decizia devine mai dificilă în cazul ţărilor în curs de dezvoltare, deoarece, în cazul acestora,
pe termen scurt, costurile prevalează şi, ca atare, rezistenţa din partea anumitor categorii sociale şi
profesionale poate fi considerabilă. Opţiunea unei ţări în faţa provocărilor induse de globalizare este
foarte importantă, pentru că are consecinţe importante pe termen lung. Astfel, dacă o ţară decide să
împiedice forţele globalizării să-i afecteze activitatea economică, preţul pe care-l va plăti, pe termen
lung, constă în reducerea ratei de creştere economică comparativ cu alte ţări, diferenţă care se va
acumula şi va deveni importantă în timp. Pe de altă parte, dacă o ţară îşi deschide economia,
guvernului îi revine un rol important în facilitarea acestei deschideri şi în prevenirea sau reducerea
opoziţiei faţă de această decizie. Acesta este domeniul în care rolul politicii fiscale devine important
(Tanzi, 2004). Deoarece globalizarea comportă riscuri, dar şi oportunităţi, rolul guvernului este de a
interveni pentru sprijinirea celor care suportă cea mai mare parte a costurilor şi pentru încurajarea
fructificării oportunităţilor. În acest cadru s-a conturat necesitatea reformării sistemelor fiscale în
statele dezvoltate şi în cele în curs de dezvoltare, deopotrivă.
Guvernele din Europa, în special din UE, s-au angajat, începând cu anul 1980, într-o
remarcabilă activitate de implementare a unor reforme de reducere a cotelor de impozit pe
profitul companiilor, activitate ce poate fi sugestiv caracterizată prin expresia „race to the
bottom˝. Astfel, cota medie de impozit pe profit a scăzut de la 45,6% în 1980 la 24,1% în
2007, conform unui studiu realizat la nivelul a 32 de ţări din Europa (UE-27, Croaţia, Islanda,
Norvegia, Turcia şi Elveţia) pentru perioada amintită (Heinemann et al., 2008). Principala
explicaţie pentru această evoluţie o reprezintă concurenţa fiscală strânsă dintre state, al cărei
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scop îl reprezintă atragerea investiţiilor directe ale companiilor multinaţionale (Heinemann et
al., 2008, Nam, Rădulescu, 2007). Astfel s-a ajuns la concluzia că asupra ţărilor cu impozite
ridicate se exercită presiuni considerabile pentru reducerea impozitelor care apasă asupra
companiilor, un impact semnificativ avându-l politicile fiscale ale ţărilor vecine. Ca urmare,
ţările care, din punct de vedere geografic, sunt aproape de ţări cu impozite reduse, prezintă o
probabilitate mai mare de reducere a cotei proprii de impozit (Heinemann et al., 2008).
Căutarea de mijloace de reducere a şomajului şi/sau de accelerare a creşterii economice
constituie o altă motivaţie pentru care, începând cu anii ’90, aproape toate ţările OCDE s-au
angajat în derularea de reforme fundamentale ale sistemelor lor fiscale (Michaelis, Birk,
2006). Reducerea cotelor de impozit în ţările dezvoltate, în cadrul reformelor fiscale
întreprinse, a fost însoţită, în unele ţări, de măsuri vizând lărgirea bazei impozabile (Nam,
Rădulescu, 2007, Michaelis, Birk, 2006).
În cadrul sectorului corporatist, un segment aparte îl reprezintă întreprinderile mici şi
mijlocii. La nivelul UE, în anul 2005, din circa 20 de milioane de întreprinderi active,
majoritatea covârşitoare o reprezintă IMM-urile (99,8%), ele oferind locuri de muncă pentru
67,1% din forţa de muncă ocupată în sectorul nonfinanciar şi contribuind în proporţie de
57,6% la generarea valorii adăugate din acelaşi sector (Schmiemann, 2008). În lumina acestor
argumente statistice, care atestă importanţa sectorului IMM-urilor pentru economia UE, ne
punem întrebarea dacă acesta ar trebui să beneficieze, din punct de vedere fiscal, de un
tratament preferenţial, comparativ cu întreprinderile mari. Există dovezi teoretice şi empirice
care să justifice, din punct de vedere economic, o asemenea politică? Dacă răspunsul este
afirmativ, trebuie acordată o atenţie deosebită conceperii măsurilor preferenţiale, deoarece
există riscul distorsionării deciziilor economice ale întreprinderilor şi a concurenţei, în acest
caz, neutralitatea sistemului fiscal fiind ameninţată. Există adepţi ai ambelor categorii de
opinii, în rândul decidenţilor de politică, ai cercetătorilor din mediul universitar, practicienilor
şi, evident, IMM-urilor. La asemenea întrebări vom încerca să găsim răspunsuri, prin
prezentarea argumentelor pro şi contra unor asemenea opţiuni, aşa cum reies ele din literatura
consacrată domeniului.
2. Impozitarea profitului IMM-urilor în Europa
Prevederile referitoare la impozitarea profitului companiilor diferă semnificativ între
ţările UE, atât în privinţa mărimii cotei standard, cât şi privitor la existenţa unor prevederi
speciale pentru IMM-uri. Prezentăm în tabelul 1 aceste prevederi, pentru ţările UE-27 şi
Norvegia, pentru anul 2008:
Impozitarea profitului IMM-urilor în UE, 2008
Tabelul 1
Ţara
Belgia
Franţa
Lituania
Luxemburg

Cota standard (%)
33,99
34,4
15
29,6

Portugalia
România

26,5
16

20% (conform sistemului simplificat)
Microîntreprinderile pot opta pentru impozitare la o rata de 2,5% (3%
pentru 2009) din cifra de afaceri3)

30
28 (începând cu
aprilie 2008)

25%, pentru primii 120.202,41 euro
21%, începând cu aprilie 2008 (22% începând cu aprilie 2009), pentru
firme cu profit mai mic de 300.000 GBP (44.500 euro)

Spania
Marea Britanie

Cota redusă pentru IMM-uri
24,98%1)
15%, pentru primii 38.120 euro din profit
- 2)
20% dacă profitul impozabil ≤ 10.000 euro;
2.000 euro + 26% din profitul ce depăşeşte 10.000 euro, dacă profitul se
încadrează între 10.000 şi 15.001 euro.

Sursa: „Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States and Norway˝, Eurostat
Statistical Books, European Commission, 2008.
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1)

Cota se aplică pentru profituri impozabile mai mici de 322.500 euro; o cota de 24,98% se aplică pentru tranşa
0 – 25.000 euro, 31,93% pentru tranşa 25.000 – 90.000 euro şi 35,54% pentru partea rămasă până la 322.500
euro.
2)
Rate reduse pot fi aplicate, în anumite condiţii, firmelor mici, firmelor din agricultură, uniunilor de credit,
întreprinderilor ce operează în zone economice speciale şi cooperativelor.
3)
Microîntreprinderile trebuie să aibă o cifra de afaceri de maximum 100.000 euro şi să nu obţină mai mult de
50% din venituri din activităţi de consultanţă şi management.

Reglementările privind impozitarea profitului în ţările UE variază foarte mult de la o ţară
la alta. Conform Eurostat Statistical Books (2008), câteva concluzii pot fi desprinse, astfel:
¾ Majoritatea ţărilor UE–27 (20 de ţări), plus Norvegia, aplică aceeaşi cotă de
impozit pe profit, indiferent de mărimea companiei, iar aceste ţări se pot grupa astfel: ţări cu
o cotă de impozit mai mică de 20% (Bulgaria şi Cipru – 10%, Irlanda – 12,5%, Letonia şi
Lituania – 15%, Polonia şi Slovacia – 19%); ţări cu o cotă cuprinsă între 20% şi 30% (Cehia
şi Estonia 21%, Ungaria 21,3%, Slovenia 22%, Austria, Danemarca şi Grecia – 25%, Olanda –
25,5%, Finlanda – 26%, Suedia şi Norvegia – 28%, Germania – 29,8%); şi ţări cu o cotă mai
mare de 30% (Italia – 31,4%, Malta – 35%).
¾ Unele ţări au adoptat prevederi speciale referitoare la impozitarea profitului
întreprinderilor mici (Belgia, Franţa, Luxemburg, Portugalia, România, Spania şi Marea
Britanie), dintre acestea Marea Britanie având în mod tradiţional astfel de prevederi fiscale.
România este singura ţară care a adoptat un regim de impozitare a veniturilor
microîntreprinderilor bazat pe cifra de afaceri.
3. Opinii privind sistemul preferenţial de impozitare a IMM-urilor
3.1. Conceptul de IMM
Mărimea este doar unul dintre atributele care caracterizează şi diferenţiază o
întreprindere de altele, alături de obiectul de activitate al acesteia, ramura industrială, forma
juridică etc., astfel că tipologia întreprinderilor este foarte bogată. Referindu-ne strict la
aspectul mărimii, pentru definirea acesteia, autorităţile legislative şi alte instituţii interesate
au în vedere diverse criterii, astfel că nu avem de-a face cu o problemă “unidimensională”
(Jousten, 2007). Veniturile sau cifra de afaceri, numărul de angajaţi, mărimea activelor
acumulate (totalul bilanţului), numărul de acţionari, structura acţionariatului cât şi capitalul
social, forma legală, precum şi tipul activităţii reprezintă cei mai folosiţi indicatori pentru
definirea întreprinderilor mici şi mijlocii (Jousten, 2007, Holtz-Eakin, 2000). La nivelul
Uniunii Europene, „categoria întreprinderilor micro, mici şi medii (IMM-uri) cuprinde
întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri
anuală ce nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau un total al bilanţului anual ce nu depăşeşte
43 milioane euro” (Recomandarea CE, 361/2003, conform „The New SME definition”,
European Commission, 2003).
3.2. Contribuţia sectorului IMM-urilor în cadrul economiei
Cu privire la caracteristicile IMM-urilor şi importanţa acestui sector în cadrul
economiei se fac destul de frecvent afirmaţii care, în cea mai mare parte, nu sunt susţinute de
rezultatele unor studii teoretice şi empirice. Chiar dacă aceste afirmaţii ar fi îndreptăţite, se
nasc alte două întrebări. Reprezintă acestea o bază solidă pentru un tratament fiscal
preferenţial în favoarea IMM-urilor? În baza criteriilor de eficienţă şi echitate care se aplică
politicilor publice (Crawford, Freedman, 2008, Holtz-Eakin, 2000), se justifică natura fiscală
a unui tratament special? Astfel de afirmaţii vin din partea organismelor patronale şi a
agenţiilor guvernamentale înfiinţate special pentru sprijinirea IMM-urilor.
„Întreprinderile mici şi mijlocii şi microîntreprinderile (IMM-urile) constituie
motorul economiei europene. Acestea reprezintă o sursă importantă de locuri de muncă,
contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial şi inovativ la nivelul Uniunii Europene,
având astfel un rol crucial în creşterea competitivităţii şi a gradului de ocupare a forţei de
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muncă”, conform afirmaţiilor aparţinând lui Günter Verheugen, membru al Comisiei
Europene, responsabil pentru Întreprindere şi Industrie (Comisia Europeană, 2003). Am
prezentat în introducerea acestui articol câteva cifre referitoare la contribuţia IMM-urilor în
cadrul Uniunii Europene, la nivelul anului 2005. Contribuţia IMM-urilor la crearea de locuri
de muncă este adesea invocată în literatură (Jousten, 2007).
Acestea sunt doar câteva argumente care susţin percepţia generală cu privire la
importanţa sectorului IMM-urilor în cadrul economiei, atât la nivel de decidenţi de politică,
cât şi în rândul comunităţii IMM-urilor înseşi. Însă, deşi recunoaşterea acestor atribute ale
IMM-urilor este necesară, ele nu trebuie exagerate (Crawford, Freedman, 2008).
Referitor la contribuţia firmelor mici la crearea de locuri de muncă, se afirmă că doar
o minoritate a acestora creează locuri de muncă (Crawford, Freedman, 2008, Chen, Lee,
Mintz, 2002). Mai exact, s-a dovedit că, în decurs de o decadă, doar 4% din firmele mici
active creează 50% din locurile de muncă din cadrul IMM-urilor iar o întreprindere mică
obişnuită are şanse reduse să supravieţuiască timp de o decadă şi să creeze locuri de muncă
suplimentare, peste cele de la momentul iniţierii afacerii (1). Totodată, s-a dovedit că firmele
noi, în creştere, şi nu toate firmele noi, au cea mai ridicată contribuţie la crearea de locuri de
muncă în ţările dezvoltate (Wong, Ho, Autio, 2005). În termenii aportului la veniturile
publice provenind din impozitul pe profit, în Marea Britanie, în perioada 2005-2006, deşi
91% dintre companii au plătit cota de impozit pe profit a firmelor mici sau chiar o cotă mai
mică, ele au generat doar 13% din impozitul pe profit plătit (Crawford, Freedman, 2008). În
acelaşi sens, Jousten (2007) afirmă că peste tot în lume datele administrative indică un grad
ridicat de concentrare a plăţilor de impozite în mâinile unui grup restrâns de plătitori. Astfel,
de regulă mai puţin de 1% dintre plătitori generează mai mult de 70% din veniturile fiscale
ale guvernelor, în timp ce două treimi dintre cei mai mici plătitori generează mai puţin de
10% din venituri. Aceste cifre sunt sugestive pentru a susţine nerelevanţa unei politici fiscale
preferenţiale pentru IMM-uri bazată pe contribuţia lor economică. De asemenea, o parte mai
redusă a firmelor mici, comparativ cu cele active, contribuie la creşterea economică
(Crawford, Freedman, 2008), doar antreprenoriatul cu potenţial ridicat de creştere având un
impact semnificativ (Wong, Ho, Autio, 2005) şi nu există nicio metodă de evaluare a
contribuţiei întreprinderilor mici în sine la creşterea productivităţii unei economii (HoltzEakin, 2000). Ca urmare, chiar dacă sectorul IMM-urilor este foarte important ca întreg,
opinia generală conform căreia întreprinderile mici reprezintă motorul economiei şi izvorul
creării de locuri de muncă nu constituie, în sine, o justificare pentru facilităţile fiscale
concepute pe principiul mărimii, în detrimentul altor atribute, cum ar fi, de exemplu, inovarea
(Crawford, Freedman, 2008, Jousten, 2007, Holtz-Eakin, 2000). Referitor la inovare, se
afirmă adesea că firmele mici au un caracter preponderent inovativ şi, ca urmare, susţinerea
creşterii lor conduce la accelerarea creşterii agregate din economie. Această ipoteză se
bazează pe observaţia că cele mai mari companii au început ca firme mici, iar unele dintre
cele mai inovative companii au început ca firme foarte mici, argument care însă, conform
opiniei lui Jousten (2007), nu este relevant, o mare parte a IMM-urilor nefiind generatoare de
inovaţii (Chen, Lee, Mintz, 2002).
O politică fiscală adecvată ar trebui să încurajeze asumarea de proiecte inovative, să
stimuleze crearea de locuri de muncă şi creşterea economică la nivelul întregii economii, şi nu să
favorizeze doar unele întreprinderi pe criteriul mărimii, deoarece este surprinzător de dificil să se
construiască o pledoarie în favoarea susţinerii sistematice a IMM-urilor (Holtz-Eakin, 2000).
3.3. Aspecte privind creşterea IMM-urilor în contextul unui sistem fiscal special
Datorită diversităţii întreprinderilor dintr-o economie, inclusiv din perspectiva
dimensiunii, apare întrebarea de ce unele firme sunt mici, şi rămân mici, iar altele sunt de
dimensiune medie sau mare, deşi, majoritatea dintre ele au început ca firme mici. Mai mult
decât atât, este necesar ca toate firmele mici să crească şi această creştere este raţional să fie
stimulată prin măsuri fiscale?
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Referitor la acest aspect, conform criteriului eficienţei ce trebuie să caracterizeze
politica fiscală, impozitele sau alte măsuri fiscale nu trebuie să distorsioneze deciziile de
producţie ale firmelor, ceea ce ar genera ineficienţă şi ar reduce nivelul producţiei din
economie. Motivaţia profitului este cea care ar trebui să conducă la o mărime şi creştere
naturală a firmelor, iar această tendinţă nu ar trebui alterată prin politici care favorizează
firmele mici în detrimentul celor mari (Holtz-Eakin, 2000). Rata de creştere şi mărimea unei
firme ar trebui să urmeze o lege de distribuţie normală, neafectate de interferenţe ale statului,
inclusiv prin politica fiscală, aşa cum stipulează şi legea lui Gibrat, conform căreia dacă
distribuţia ratelor de creştere ale unei afaceri este normală şi independentă de mărimea
iniţială, atunci distribuţia mărimilor firmei în economie este normală (Jousten, 2007).
Mai mult, pe lângă efectele pozitive scontate iniţial, dar imposibil de evaluat, aferente
unor măsuri de politică fiscală preferenţiale (scutiri sau reduceri de impozite, subvenţii), pot
exista chiar efecte perverse în privinţa stimulării creşterii. Astfel: (1) reducerea cotelor de
impozit pentru IMM-uri le poate descuraja creşterea, deoarece proprietarii pot încerca să
păstreze profitul sau cifra de afaceri sub anumite praguri, pentru a beneficia de tratament
fiscal preferenţial (Chen, Lee, Mintz, 2002); firmele care nu vor să crească nu vor fi neapărat
încurajate, ele beneficiind de facilităţi fiscale fără a fi nevoite să crească (Crawford,
Freedman, 2008) după cum firmele profitabile care sesizează o oportunitate de afaceri vor
realiza investiţii de dezvoltare şi în absenţa stimulentelor fiscale (Lynn, 1992); (2) subvenţiile
acordate firmelor mici pot, de asemenea, penaliza creşterea, ele constituind un „impozit” pe
creştere (Holtz-Eakin, 2000); (3) impozitele reduse pot încuraja reorganizarea activităţii şi
divizarea ei în firme „mici”, cel puţin parţial din raţiuni fiscale (Crawford, Freedman, 2008,
Chen, Lee, Mintz, 2002); deşi pe deplin raţional, un asemenea comportament poate fi
catalogat de autorităţi drept evaziune fiscală (Crawford, Freedman, 2008). În esenţă,
argumentul forte împotriva unui tratament preferenţial al firmelor mici se bazează pe efectele
de descurajare induse de eliminarea aceloraşi facilităţi, pe măsură ce firma creşte (HoltzEakin, 2000).
3.4. Raţiuni pentru un sistem fiscal preferenţial pentru IMM-uri
În afară de argumentele, nu lipsite de echivoc, privind semnificaţia sectorului IMMurilor în cadrul economiei, susţinătorii acestuia invocă o serie de aspecte legate de
funcţionarea economiei de piaţă, unele imperfecţiuni ale sistemelor fiscale, precum şi unele
dezavantaje de natură nefiscală, asociate dimensiunii reduse a IMM-urilor. Vom recurge, în
continuare, la o scurtă prezentare a lor.
a. Eşecurile pieţei. Acestea sunt situaţii în care funcţionarea liberă a pieţei, conform
principiului mâinii invizibile a lui Adam Smith, nu conduce la o alocare eficientă a resurselor,
reclamând intervenţia statului. Informaţia asimetrică cu privire la pieţe sau produse,
monopolul firmelor mari sau dificultăţile în atragerea finanţării pot constitui cazuri de eşec al
pieţei, ce afectează firmele mici şi care pot justifica măsuri fiscale preferenţiale pentru
promovarea investiţiilor în aceste firme. Pe de altă parte, ineficienţa aparentă a pieţei, prin
nefinanţarea unor proiecte sau nerecompensarea adecvată a unor riscuri, poate semnaliza, de
fapt, funcţionarea ei corectă (Crawford, Freedman, 2008). Conform OCDE, justificarea
măsurilor fiscale speciale, pe baza eşecurilor pieţei, implică un complex de circumstanţe,
greu de regăsit în practică, şi anume: natura eşecului pieţei este clară (dificultatea principală
constă în a stabili dacă este într-adevăr un eşec al pieţei), eşecul este semnificativ, pentru
amelioarea sa poate fi utilizată o măsură fiscală, are un impact semnificativ asupra
comportamentului şi nu induce distorsiuni majore în altă parte (Crawford, Freedman, 2008).
Eşecurile pieţei determină efecte externe, pozitive sau negative. Astfel că, pentru justificarea
sprijinirii firmelor mici prin măsuri fiscale preferenţiale ar trebui să se dovedească că acestea
reprezintă o sursă primară de externalităţi pozitive, ca urmare a generării şi difuzării în
economie de inovaţii, ipoteză neconfirmată (Holtz-Eakin, 2000). Barierele la intrare
reprezintă un caz de eşec al pieţei care afectează firmele mici (Jousten, 2007), una dintre
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cerinţele pieţei perfecte reprezentând-o intrarea şi ieşirea liberă de pe piaţă. Un caz special de
eşec al pieţei, adesea invocat, îl reprezintă imperfecţiunile pieţei de capital. Conform opiniei
generale, IMM-urile au acces limitat la pieţele de capital, interne şi externe, în parte datorită
percepţiei privind riscul ridicat, barierelor informaţionale şi implicării în proiecte de
dimensiune mai redusă (Nam, Rădulescu, 2007), sunt afectate în mod disproporţionat de
constrângerile privind creditul, comparativ cu concurenţii mai mari (Jousten, 2007), cea mai
mare parte a investiţiilor fiind, aşadar, autofinanţată din cash-flow-uri interne (Nam,
Rădulescu, 2007, Lynn, 1992). Chiar dacă există atât ipoteze teoretice, conform cărora pieţele
financiare necesită intervenţii, cât şi dovezi empirice ce confirmă faptul că constrângerile
pieţei de capital reduc rata înfiinţării de noi firme, precum şi rata de supravieţuire în rândul
firmelor recent înfiinţate, nu există fundamente solide pentru o politică generală de
intervenţie sistematică în rândul firmelor mici (Holtz-Eakin, 2000).
b. Dezavantaje de natură fiscală. Unele trăsături ale sistemelor fiscale din ţările
OCDE sunt considerate dezavantajoase pentru antreprenori şi IMM-uri (Chen, Lee, Mintz,
2002). Astfel:
- Dubla impozitare a profitului distribuit (mai întâi la nivelul companiei, apoi la
nivelul acţionarilor) poate genera un dublu efect nefavorabil: (a) poate descuraja înfiinţarea
de întreprinderi mici, investitorii fiind astfel stimulaţi să desfăşoare activităţi pe cont propriu
mai degrabă decât prin intermediul unei firme mici; şi (b) poate încuraja finanţarea prin
datorii, modalitate de finanţare favorabilă întreprinderilor mari, în detrimentul finanţării prin
capital propriu (ca urmare a scăderii preţului şi descurajării emisiunii de acţiuni), aceasta din
urmă fiind cea mai folosită de IMM-uri (Chen, Lee, Mintz, 2002).
- Impozitele pe câştigurile de capital exercită influenţe negative asupra
antreprenoriatului (Bruce, Moshin, 2006). Ele afectează venitul net de impozit şi nivelul
investiţiilor în firmele mici (Downer, 2001) şi împreună cu dubla impozitare a profitului
distribuit poate încuraja nerepartizarea profitului, afectând astfel, realocarea fondurilor de la
firmele mature către start-up-uri (Chen, Lee, Mintz, 2002, Downer, 2001). Reducerea lor va
stimula antreprenoriatul şi investiţiile în IMM-uri prin încurajarea (1) achiziţiei de acţiuni, ca
urmare a creşterii rentabilităţii nete a capitalului, şi (2) realizării de investiţii de către
antreprenori, ca urmare a reducerii costului mediu net de impozit al datoriilor şi capitalului
propriu (Downer, 2001).
- Fiscalitatea mai ridicată a profiturilor distribuite comparativ cu cele reţinute poate,
de asemenea, bloca profiturile în cadrul companiilor şi îngreuna realocarea fondurilor de la
firmele mature către start-up-uri cu potenţial de creştere rapidă, care, în aceste condiţii,
trebuie să se bazeze pe surse externe de finanţare (Chen, Lee, Mintz, 2002).
- Asimetria profiturilor şi pierderilor impozabile. Recuperarea pierderii implică a
aştepta până când firma generează suficient profit impozabil, fiind astfel afectate îndeosebi
firmele noi cu creştere rapidă, nu neapărat cele mici, şi mai puţin firmele mature (Crawford,
Freedman, 2008). Pentru a încuraja asumarea riscului este nevoie de prevederi avantajoase
pentru start-up-uri, care au nevoie de mai mulţi ani pentru a deveni profitabile (Chen, Lee,
Mintz, 2002).
c. Dezavantaje aferente mărimii. Dintre dezavantajele aferente mărimii reduse, cel
mai împovărător se referă la regresivitatea costurilor de respectare a reglementărilor fiscale
(Crawford, Freedman, 2008, Jousten, 2007, Chen, Lee, Mintz, 2002). Acest costuri,
determinate de formalităţile pe care un contribuabil trebuie să le îndeplinească, precum şi
timpul alocat pentru probleme de administrare fiscală, constituie cauza majoră care
îngreunează dezvoltarea afacerilor (PWC & World Bank, 2006). Regresivitatea lor provine
din faptul că povara acestor costuri apasă în mod disproporţionat asupra IMM-urilor, pentru
care angajaţii specializaţi şi timpul ce poate fi alocat acestor activităţi reprezintă restricţii şi
generează costuri fixe, firmele mici neputând beneficia de avantajul economiilor de scară şi al
metodelor de organizare disponibile firmelor mari (Crawford, Freedman, 2008). O
posibilitate practică de a veni în sprijinul firmelor mici, din acest punct de vedere, o
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reprezintă regimurile simplificate de TVA, în favoarea IMM-urilor (Crawford, Freedman,
2008, Jousten, 2007, Chen, Lee, Mintz, 2002), care însă, conform Jousten (2007) nu sunt
lipsite de riscuri (taxarea în cascadă, influenţarea bazei impozabile, afectarea distribuţiei
venitului în economie etc.). Uneori se ajunge la un compromis între costurile de conformare
şi evaziunea fiscală (cazul pragului de înregistrare pentru TVA, în România, fiind de 35.000
euro), iar măsurile de reducere pot degenera în creşterea costurilor de conformare fiscală
(Crawford, Freedman, 2007). Necesitatea reducerii costurilor conformării fiscale şi a celor
administrative aferente, prin măsuri de simplificare eficientă a sistemelor fiscale, în avantajul
tuturor plătitorilor de impozite, este larg acceptată, deşi se admite, totodată, posibilitatea unor
regimuri speciale pentru cei mai mici dintre plătitori, singurul caz care întruneşte o susţinere
mai largă în acest sens (Crawford, Freedman, 2008, Jousten, 2007, Chen, Lee, Mintz, 2002).
În vederea sprijinirii IMM-urilor, la nivelul Uniunii Europene, se urmăreşte reducerea cu
25% a sarcinilor administrative generate de legislaţia UE până în anul 2012 (Comisia
Europeană, 2008).
4. Studiu de caz
Majoritatea statelor care au adoptat sisteme preferenţiale de impozitare pentru IMM-uri
au optat pentru o cotă de impozit pe profit redusă, ceea ce conduce la un impozit de plată mai
mic pentru societăţile care se încadrează în categoria IMM-urilor. România este singura ţară
care a adoptat un regim de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor bazat pe venituri,
sistem care este opţional pentru acestea şi care nu conduce întotdeauna la un impozit de plată
mai mic pentru persoanele juridice plătitoare. Astfel, în cazul în care o societate îndeplineşte
toate condiţiile (realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în
proporţie de peste 50% din veniturile totale; are între 1 şi 9 salariaţi inclusiv; a realizat
venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro; capitalul social al persoanei
juridice este deţinut de persoane altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice)
pentru a putea fi plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, aceasta are
posibilitatea de a-şi minimiza obligaţia fiscală datorată bugetului. Astfel, o microîntreprindere
poate opta fie pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor, fie pentru plata
impozitului pe profit. Microîntreprinderea va alege impozitul estimat a fi mai mic, în funcţie
de activitatea desfăşurată. Pentru anul 2008, cota pentru impozitul pe venitul
microîntreprinderilor este 2,5% şi se aplică asupa veniturilor realizate (cu câteva excepţii).
Plătitorii de impozit pe profit datorează bugetului un impozit de 16% din profitul impozabil
(diferenţa dintre veniturile impozabile şi cheltuielile deductibile).
Pentru a evidenţia avantajul fiscal şi a reţine alegerea optimă, considerăm următorul
exemplu ipotetic pentru o societate încadrată în categoria microîntreprinderilor:
VT – veniturile totale realizate (integral impozabile la calculul impozitului pe profit);
VR (AVR) – veniturile realizate (alte venituri realizate), integral impozabile la
calculul impozitului pe profit şi care pot (nu pot) intra în baza de calcul a impozitului pe
venitul microîntreprinderilor;
CT – cheltuielile totale efectuate de societate;
CN - cheltuielile nedeductibile ale societăţii, iar CD – cheltuielile deductibile efectuate.
Agentul economic va opta pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor în
situaţia în care estimează că acesta va fi mai mic decât impozitul pe profit:
imp. pe ven. micro < imp. pe profit
0,025 × VR < 0,16 × (VT – CT +CN)
0,025 × VR < 0,16 × VR + 0,16 × AVR – 0,16 × CD
0,16 × CD < 0,135 × VR + 0,16 × AVR
CD < 0,84375 VR + AVR
Aşadar, în cazul în care societatea estimează o situaţie similară celei din exemplul de
mai sus, ar trebui să opteze pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor, în caz
contrar fiind recomandat să rămână plătitoare de impozit pe profit. Opţiunea între plătitor de
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impozit pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor este posibilă indiferent dacă există
egalitate între cei doi termeni.
Spre exemplificare, presupunem trei societăţi A, B şi C care realizează acelaşi nivel şi
aceeaşi structură a veniturilor, astfel: VT = 304.000 lei, VR = 250.000 lei şi AVR = 54.000
lei. Cheltuielile totale aferente veniturilor sunt în sumă de 275.000 lei, cu următoarea
structură: „Societatea A”: CD = 250.000 lei şi CN = 25.000 lei; „Societatea B”: CD =
264.937,5 lei şi CN = 10.062,5 lei; „Societatea C”: CD = 270.000 lei şi CN = 5.000 lei. În
aceste condiţii, impozitul pe profit datorat în cele trei ipoteze va fi: 8.640 lei (A), 6.250 lei
(B) şi, respectiv, 5.440 lei (C), în timp ce impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat
va fi în sumă constantă de 6.250 lei, iar opţiunea de a fi plătitor de impozit pe profit versus
impozit pe venit aparţine contribuabilului.
5. Concluzii
Ca rezultat al concurenţei fiscale, generată şi întreţinută de globalizare, asistăm, în
ultimele decenii, la ample reforme fiscale, constând, în principal, în reducerea cotelor de
impozit pe profit. Astfel că, sistemele naţionale privind impozitarea profitului companiilor
diferă considerabil. În cadrul UE, amplitudinea variaţiei cotei de impozit pe profit standard
este de 25%, în anul 2008. Unele ţări au adoptat chiar reglementări fiscale speciale referitoare
la IMM-uri. Necesitatea unui sistem fiscal preferenţial pentru IMM-uri este larg dezbătută în
literatură. Susţinătorii unui astfel de sistem invocă, în primul rând, argumente referitoare la
contribuţia IMM-urilor la crearea de locuri de muncă, creşterea economică şi productivitatea
economiei, precum şi generarea şi difuzarea de inovaţii. În plus, sunt aduse în discuţie
cazurile de eşec al pieţei (în special al pieţei financiare), unele trăsături ale sistemelor fiscale
dezavantajoase şi discriminatorii pentru firmele mici (dubla impozitare a profitului distribuit,
tratamentul asimetric al profiturilor şi pierderilor etc.), precum şi dezavantaje inerente
dimensiunii reduse (regresivitatea costurilor generate de respectarea reglementărilor fiscale).
În pofida acestor argumente, nu există justificări teoretice şi dovezi empirice consistente care
să justifice necesitatea unui sprijin deosebit acordat IMM-urilor, întemeiat strict pe criteriul
mărimii, precum şi natura fiscală a acestuia. Dimpotrivă, se afirmă că statul nu ar trebui să
distorsioneze, prin intervenţii fiscale, creşterea şi dimensiunea naturală a firmelor şi ar trebui
să adopte măsuri care să stimuleze inovarea şi crearea de locuri de muncă şi să reducă
costurile administrării fiscale pentru toate firmele, indiferent de mărime.
Notă
(1)

Crawford şi Freedman Apud Storey David J., „A Symposium on Harrison’s «Lean and
Mean»: A Job Generation Perspective”, Small Business Economics, vol. 7, nr. 5, 1995,
pp. 337-340.
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OPTIMIZAREA PROCEDURILOR BANCARE DE ACORDARE
A CREDITELOR IPOTECARE
Teodora Cristina BARBU
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Rezumat. Reglementarea activităţii de creditare a sistemului bancar românesc face
obiectul unui proces amplu de ajustare, obiectivul final reprezentând-ul elaborarea unui
cadru legislativ riguros, dar în acelaşi timp flexibil, particularizat pentru fiecare bancă în
parte. Astfel, se urmăreşte responsabilizarea conducerii instituţiilor de credit în a-şi defini
în mod clar strategia de afaceri şi a evalua profilul de risc aferent activităţii desfăşurate. În
contextul intensificării competiţiei dintre bănci şi al dinamicii înregistrate pe piaţa
creditului, în special pe segmentul ipotecar, instituţiile de credit au procedat la elaborarea
unor norme interne de creditare, validate de BNR, care să le optimizeze decizia de creditare,
atât din punct de vedere al ofertei de produse, cât şi din punct de vedere al selectării
clienţilor în funcţie de criteriile de eligibilitate.
Cuvinte-cheie: credit ipotecar; criterii de eligibilitate; proces de optimizare; Data
Envelopment Analysis; Principal Component Analysis.
Clasificare REL: 3C, 10B, 11C.
1. Strategii bancare de promovare şi optimizare a creditului ipotecar în România
În accepţiune largă, optimizarea reprezintă alegerea şi aplicarea soluţiei economice
optime dintre mai multe posibilităţi sau scenarii. La nivelul băncilor, aplicarea optimizării
activităţii de creditare urmăreşte maximizarea profiturilor din această activitate, în condiţiile
managementului corect al riscurilor asociate creditelor, în special riscul de creditare, şi ale
respectării normelor de prudenţialitate impuse de banca centrală şi de bunele practici în
activitatea bancară.
În ultimii ani, în atingerea acestor obiective, băncile comerciale care acordă credite
ipotecare au adoptat măsuri menite să atragă un număr cât mai mare de clienţi şi să ofere o
paletă cât mai largă de produse, în paralel relaxând normele de creditare, atât cât le-au permis
reglementările impuse de banca centrală. Printre cele mai importante tendinţe se numără:
• extinderea perioadei de creditare până la împlinirea vârstei de 70 de ani şi a
duratei de creditare până la 40 de ani. Aceste măsuri au fost posibile în condiţiile legislaţiei
muncii din România, care prevede o mărire graduală a vârstei de pensionare în următorii ani.
• acordarea de credite denominate în monede exotice, cum ar fi francul elveţian
(CHF) sau yenul japonez (JPY). Aceste monede au beneficiat în ultimii ani de o stabilitate
mai mare decât monedele uzuale folosite pentru denominarea creditelor în România, ca euro
(EUR) sau dolarul american (USD). Nivelul mai mic al dobânzilor şi relativa stabilitate a
acestor monede au făcut ca atractivitatea creditelor denominate în aceste valute să crească
permanent. Riscul valutar asociat acestor credite a rămas ridicat, în condiţiile unui curs
volatil al monedei naţionale.
• creşterea gradului de îndatorare de la 30% la 70% a determinat o creştere
semnificativă a numărului de clienţi eligibili pentru credite ipotecare.
• acceptarea altor venituri faţă de cele tradiţionale, salarii şi pensii, cum ar fi:
veniturile din chirii, dividende, cedarea dreptului de proprietate intelectuală, activităţi
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liberale, cash colateral, fiecare categorie de venit fiind ponderată cu un coeficient depinzând
de politica de creditare a fiecărei bănci.
• acceptarea de coplătitori, fără a se mai lua în calcul vârsta acestora. Astfel, s-a
renunţat la dimensionarea creditului în funcţie de cea mai mare vârstă a participanţilor la
rambursarea creditului.
• crearea unor produse speciale de creditare, destinate anumitor categorii de
solicitanţi: studenţi, persoane cu ocupaţii liberale (notari, avocaţi, medici).
• acordarea unor credite cu perioade de graţie, în care nu se rambursează nimic sau
se rambursează doar dobânda şi comisioanele.
Procesul de optimizare a creditului poate fi abordat din două perspective:
1. Alegerea unui credit optim propriu fiecărui client, ceea ce se realizează prin
comparaţii între produsele bancare existente şi care ţin seama de: monedă, dobândă,
comisioane, rată lunară, venituri acceptate, perioadă maximă de creditare, vârstă maximă
până la care este admisă rambursarea. În ultimii ani, această activitate a fost preluată în mare
măsură de către brokerii de credite bancare, de regulă în mod gratuit pentru clienţi, încasând
comisioane doar de la băncile cu care colaborează. Astfel de servicii se desfăşoară şi prin
Internet, permiţând clienţilor o informare facilă şi o posibilă precalificare pentru obţinerea
unui credit.
2. Optimizarea la nivelul instituţiei de credit, respectiv stabilirea condiţiilor concrete
de creditare care să permită atât diminuarea riscurilor, cât şi obţinerea veniturilor estimate din
dobânzi şi comisioane. Referitor la acest aspect, băncile şi-au elaborat propriile norme,
metodologii de lucru şi etape de parcurs în analiza şi acordarea creditului, în cadrul de
reglementare impus de Banca Naţională a României.
Principalele criterii care stau la baza studiilor comparative privind creditele se referă
la: destinaţia creditului; moneda; suma creditată; termenul de rambursare a creditului; avansul
minim; rata dobânzii – fixă sau variabilă; garanţiile personale şi reale; tipurile de asigurare
solicitate; criteriile de eligibilitate; taxele şi comisioanele percepute.
Am studiat creditele ipotecare acordate de 6 bănci comerciale: Alpha Bank, Banca
Românească, Banca Transilvania, ING Bank, Unicredit Ţiriac Bank, Volksbank, prin prisma
criteriilor de mai sus, în perioada iulie – septembrie 2008.
a) Din punct de vedere al destinaţiei creditului, cele mai multe credite ipotecare se
acordă pentru cumpărarea de terenuri şi locuinţe noi şi vechi, construcţia de locuinţe noi,
amenajarea şi modernizarea locuinţelor.
b) Monedele preponderente de acordare a creditelor ipotecare sunt leul şi euro. Dintre
băncile analizate, doar Volksbank acordă credite în franci elveţieni, demonstrând atât
reticenţa băncilor, cât şi a multor clienţi de a recurge la monede mai puţin utilizate în
tranzacţiile imobiliare. În general, în sistemul bancar românesc, doar băncile mici, în căutarea
măririi cotei de piaţă, au apelat la creditele în franci elveţieni sau yeni japonezi. Preferinţa
pentru euro se explică prin exprimarea majorităţii preţurilor imobiliare în această monedă şi
prin perspectiva aderării în următorii câţiva ani a României la spaţiul euro, ceea ce va
conduce la anularea riscului valutar.
c) Suma creditată variază la băncile studiate între un minim între 1.500 euro şi 10.000
euro şi un maxim între 200.000 euro şi 500.000 euro.
d) Din punct de vedere al termenului de rambursare a creditului, am constatat
perioade între 3-5 ani şi 25-30 ani. De altfel, termenul de rambursare a crescut permanent, la
Millennium Bank, discutându-se şi posibilitatea acordării creditului ipotecar pe două
generaţii.
e) Avansul minim perceput variază de la 15% (Alpha Bank şi Banca Transilvania,
pentru credite imobiliare) şi 25% (la Unicredit Ţiriac Bank, pentru credite imobiliare şi
ipotecare).
f) Referitor la rata dobânzii, am constatat o mare diversitate, atât în ceea ce priveşte
nivelul acesteia, în funcţie de moneda în care este denominat creditul, cât şi în ceea ce
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priveşte caracterul fix sau variabil al dobânzii. De remarcat faptul că politica de dobânzi este
completată de politica de taxe şi comisioane, dobânda anuală efectivă fiind cea care oferă o
imagine mai fidelă a costurilor aferente creditelor.
g) Garanţiile acceptate în cazul creditelor ipotecare se referă la ipoteca de rang I
asupra imobilului sau terenului achiziţionat în favoarea băncii, poliţă de asigurare a
imobilului sau terenului şi asigurare de viaţă a debitorilor, ambele cesionate în favoarea
băncii. În cazul creditelor imobiliare, se acceptă garanţii reale altele decât imobilul sau
terenul achiziţionat, depozite bancare sau scrisori de garanţie bancară emise de alte bănci
decât banca creditoare. În cazul creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe,
se admite ipotecarea viitorului imobil pe faze de execuţie, în măsura în care acestea pot fi
întabulate, dar şi eliberarea creditului se face pe tranşe.
h) Tipurile de asigurare solicitate de bănci la acordarea creditelor ipotecare se referă
la asigurarea de viaţă a plătitorilor şi la asigurarea imobilului ipotecat, ambele cesionate în
favoarea băncii creditoare. Unele bănci au preferinţe în ceea ce priveşte asigurătorul, mai
ales cele care au în componenţa grupului financiar o companie de asigurări, cum ar fi cazul
ING Bank şi Unicredit Ţiriac Bank, dintre băncile analizate.
i) Criteriile de eligibilitate cuprind mai multe componente, dintre care cele mai
importante sunt: venitul minim lunar necesar solicitantului de credit, vârsta solicitantului,
tipurile de venit acceptate. Cu diferenţe între bănci, veniturile acceptate sunt: salariile,
pensiile, veniturile din chirii, dividende, cedarea dreptului de proprietate intelectuală,
activităţi liberale, cash colateral. Aceste venituri pot fi realizate în România sau în străinătate
şi este necesară dovedirea lor cu documente justificative. În funcţie de normele de creditare
ale fiecărei bănci, aceste venituri sunt ponderate cu coeficienţi.
j) Taxele şi comisioanele diferă de la o bancă la alta, fiind procentuale sau în sumă
fixă. Taxa de analiză a dosarului şi cea de evaluare a imobilului sunt în general fixe. Unele
bănci practică un comision de administrare a creditului care poate ajunge până la 0,2% pe
lună, ca în cazul Unicredit Ţiriac Bank. Pentru rambursarea anticipată a creditului se percep
comisioane mari, care descurajează refinanţarea, Alpha Bank percepând 4% şi Banca
Românească 3% pentru rambursarea anticipată în primii patru ani.
2. Funcţia de optimizare a creditului ipotecar: ipoteze de lucru şi etape
Ne-am propus, în cele de mai jos, găsirea unei dimensiuni cantitative a eficienţei
procesului de creditare ipotecară, prin identificarea celor mai reprezentative variabile care îl
pot optimiza. Am luat în considerare două categorii de variabile:
- variabile care reflectă caracteristicile produsului de creditare: valoare credit, termen
de acordare, avans minim, rata dobânzii, set de comisioane, giranţi, asigurare de viaţă;
- variabile care ţin de criteriile de eligibilitate a solicitantului de credit: venit, vechime,
vârstă, grad de îndatorare.
Am efectuat cercetarea pe un eşantion de 25 de clienţi care au obţinut un credit
ipotecar, în două etape.
Etapa I a avut drept scop determinarea corelaţiilor între variabilele alese, precum şi
menţinerea în studiu doar a variabilelor relevante pentru procesul de acordare a unui credit
ipotecar. În acest scop, am aplicat Principal Component Analysis (PCA), o metodă de analiză
factorială elaborată de Karl Pearson. PCA este o metodă statistică utilizată pentru explicarea
variabilităţii unor variabile observate într-un proces, iar în modelele econometrice are drept scop
punerea în evidenţă a variabilelor între care există corelaţii semnificative. Este posibilă, astfel,
eliminarea caracterului redundant al informaţiei conţinute în variabilele respective. În termeni
statistici, PCA are drept scop reducerea dimensiunii setului de date, combinând mai multe
variabile într-un singur factor, fără a determina prin aceasta pierderea semnificativă de informaţii.
Acurateţea finală a rezultatelor depinde, însă, de calitatea şi validitatea datelor iniţiale.
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Înainte de a începe analiza propriu-zisă, am aplicat testul de adecvare a variabilelor
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) şi testul de sfericitate Bartlett, pentru a determina dacă analiza
factorială este potrivită pentru variabilele alese. În urma analizei, din grupul iniţial de
variabile au fost eliminate: avansul, giranţii, asigurarea de viaţă, setul de comisioane şi
vechimea solicitantului. De altfel, valorile disponibile pentru aceste variabile erau relativ
omogene şi nu contribuiau în mod determinant la discriminarea între diferitele categorii de
solicitanţi ai unui credit ipotecar.
Pentru a extrage factorii şi a facilita interpretarea scorurilor acestora, am optat pentru
metoda de rotaţie varimax. Esenţa metodei constă din rotaţia axelor, astfel încât să
maximizeze varianţa factorilor, maximizând în acelaşi timp varianţa variabilelor iniţiale.
Odată ce primul factor a fost extras, va fi definit un altul care să maximizeze varianţa rămasă.
Pentru că un factor este definit astfel încât să maximizeze varianţa care nu a fost încorporată
în factorul precedent, factorii consecutivi sunt independenţi unul faţă de celălalt şi, în
consecinţă, necorelaţi.
Dacă setul de variabile este foarte amplu, apare problema numărului de factori care să
fie extraşi, astfel încât varianţa rămasă neîncorporată în factori să fie minimă, conducând la o
mai bună modelare a fenomenului economic. Literatura de specialitate propune câteva criterii
de selecţie. Am optat pentru criteriul valorii proprii (eigenvalue), propus de Kaiser, deoarece
este cel mai frecvent utilizat şi oferă cele mai bune rezultate. Acest criteriu arată ce cantitate
din varianţa totală a tuturor variabilelor este explicată de un factor.
Criteriul valorii proprii trebuie aplicat cu precauţie, întrucât, atunci când numărul
variabilelor este mic, sunt extraşi mai puţini factori decât cei incluşi în structura datelor, iar
atunci când setul de date este foarte mare, numărul de factori extraşi este mare, în
detrimentul acurateţii în interpretare.
Varianţa încorporată în factorii extraşi
Tabelul 1
Valori proprii iniţiale
Componentă
1
2
3
4
5
6
7
8

Total
3,306
1,887
1,228
0,873
0,323
0,234
0,148
0,001

% varianţă
41,324
23,588
15,355
10,908
4,043
2,924
1,852
0,006

%
cumulat
41,324
64,912
80,267
91,175
95,218
98,142
99,994
100,000

Total
3,306
1,887
1,228

Suma extracţiilor
%
varianţă
41,324
23,588
15,355

%
cumulat
41,324
64,912
80,267

Coloana de total cuprinde valorile proprii care exprimă varianţa încorporată în
fiecare factor extras în mod succesiv. În coloana următoare, aceste valori sunt exprimate ca
procent din varianţa totală. În coloana a treia, sunt prezentate valorile procentuale cumulate
ale factorului curent cumulate cu ale factorilor anteriori. Am impus condiţia ca numai factorii
cu valori proprii supraunitare să fie reţinuţi în analiză, prin urmare am obţinut o soluţie cu
trei factori principali. Factorul 1 deţine 41,324% din varianţa totală, factorul 2 deţine
23,588%, iar factorul 3 deţine 15,355%. După cum rezultă din tabelul alăturat, ponderea
varianţei celor trei factori în varianţa totală este de 80,267%, adică aceşti factori reflectă în
această proporţie varianţa tuturor variabilelor. În consecinţă, alegerea acestor trei factori
conduce la o pierdere de informaţie de 19,733%.
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Se observă următoarele corelaţii:
1. Factorul 1 este puternic corelat cu variabilele: valoarea creditului, valoarea
garanţiei şi termenul de acordare.
2. Factorul 2 este semnificativ corelat cu gradul de îndatorare, venitul şi vârsta
clientului.
3. Factorul 3 este corelat cu moneda şi rata dobânzii.
Prin urmare, putem afirma că factorul 1 reflectă caracteristicile fundamentale ale
creditului, factorul 2 reflectă condiţiile de eligibilitate a solicitantului, iar factorul 3
sintetizează costul finanţării, ce diferă în funcţie de moneda în care este denominat creditul şi
rata dobânzii.
Etapa a II-a presupus definirea unor modele cu intrări multiple şi ieşiri multiple, pe
baza variabilelor identificate în etapa anterioară şi generarea scorurilor de eficienţă
corespunzătoare fiecărui model, prin tehnica Data Envelopment Analysis (DEA), pusă la
punct de Charnes, Cooper şi Rhodes în 1978.
DEA este o metodă neparametrică folosită în cercetarea operaţională şi economie,
iniţial dezvoltată pentru estimarea limitelor producţiei. În teoria microeconomică, intrările şi
ieşirile unei firme sunt încorporate în funcţia de producţie. Prin optimizarea acestei funcţii, se
poate obţine cea mare producţie a firmei ce poate fi realizată cu orice combinaţie de intrări.
Analiza DEA pleacă de la ipoteza că în nicio firmă nu se pot determina cu exactitate toate
intrările şi ieşirile posibile şi încearcă o abordare parţială a problemei.
În tabelul 2 am sintetizat variabilele de intrare şi ieşire ale fiecărui model propus.
Tabelul 2
Variabilele de intrare şi ieşire pentru modelele propuse
Model
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Variabile de intrare
Venitul solicitantului
Venitul solicitantului, moneda
Venitul solicitantului, moneda, grad de îndatorare
Venitul solicitantului, moneda, grad de îndatorare,
rata dobânzii
Venitul solicitantului, moneda, grad de îndatorare,
rata dobânzii, vârsta
Venitul solicitantului, moneda, grad de îndatorare,
rata dobânzii, vârsta
Venitul solicitantului, moneda, grad de îndatorare,
rata dobânzii, vârsta

Variabile de ieşire
Valoarea creditului
Valoarea creditului
Valoarea creditului
Valoarea creditului
Valoarea creditului
Valoarea creditului, valoare garanţie
Valoarea creditului, valoare garanţie, maturitate
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Model
M8
M9
M10

Variabile de intrare
Venitul solicitantului
Venitul solicitantului, grad de îndatorare
Venitul solicitantului, grad de îndatorare, rata
dobânzii

Variabile de ieşire
Valoarea creditului, valoare garanţie, maturitate
Valoarea creditului, valoare garanţie, maturitate
Valoarea creditului, valoare garanţie, maturitate

Modelul iniţial, M1, cel mai simplu, cuprinde ca unică variabilă de intrare venitul
solicitantului de credit, iar ca variabilă de ieşire valoarea creditului acordat. Pentru a putea
examina influenţa celorlalte variabile asupra procesului de luare a deciziei de acordare a
creditului în condiţii optimizate, am inclus succesiv alte variabile de intrare faţă de modelul
iniţial. Deoarece scopul cercetării este cel de a optimiza rezultatele, am inclus apoi mai multe
variabile de ieşire.
Pentru fiecare model, au fost estimate scorurile medii de eficienţă, în ipoteza unor
randamente variabile de scară. Această ipoteză este justificată în condiţiile unei concurenţe
imperfecte, informaţiilor asimetrice, constrângerilor de natură legală sau financiară.
În condiţiile orientării către maximizarea ieşirilor, am considerat că cel mai eficient
model, adică cel în care combinaţia intrări-ieşiri permite adoptarea unei decizii de creditare în
conformitate cu cele mai bune practici bancare, este cel în care scorul de eficienţă este cel mai
apropiat de 1. Cu cât scorul este mai departe de 1, cu atât procesul este mai ineficient în ceea ce
priveşte ieşirile. Se observă că modelele M1 şi M2 au obţinut scorul cel mai mare, adică 2,9462,
fiind cel mai puţin eficiente. Rezultatul obţinut sugerează că, în procesul de analiză a unei cereri
de creditare ipotecară, analiştii de credite trebuie să ia în consideraţie un număr mai mare de
factori, care să reflecte cât mai cuprinzător bonitatea financiară a solicitantului şi capacitatea
acestuia de a genera fluxuri de venituri viitoare. O altă observaţie ce poate fi desprinsă din
scorurile egale obţinute de primele două modele este relevanţa nesemnificativă a monedei în care
creditul este denominat asupra eficienţei modelului analizat.
Pe măsură ce am introdus mai mulţi factori în modelele ulterioare, scorurile de
eficienţă s-au îmbunătăţit, apropiindu-se din ce în ce mai mult de valoarea 1, considerată
optimă. Rezultatele sugerează că pentru a lua o decizie de creditare optimă trebuie luaţi în
considerare mai mulţi factori.
Concluzii
Aplicarea strategiilor de optimizare a acordării creditelor ipotecare în România a fost
strâns legată de evoluţia cadrului legislativ general, a reglementărilor impuse de banca
centrală, a pieţei bancare şi imobiliare. Mai ales după anul 2000, băncile româneşti s-au
adaptat în permanenţă unor condiţii schimbătoare şi au devenit mai inventive pe măsură ce
concurenţa în sistemul bancar s-a intensificat.
Cercetarea ne-a condus spre setul minimal de variabile care trebuie să stea la baza
unei decizii de creditare pertinente, care este compus din: venitul solicitantului, gradul de
îndatorare, valoarea creditului, valoarea garanţiei şi termenul de acordare. Noile condiţii
legale şi evoluţiile de pe pieţele financiare internaţionale pot schimba în viitor ponderile
variabilelor în procesul de optimizare a acordării creditelor ipotecare.
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LICHIDITATEA PE O PIAŢĂ GUVERNATĂ PRIN ORDINE
Bogdan NEGREA
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Articolul propune o nouă metodă bazată pe calculul stocastic de analiză a
lichidităţii pe o piaţă guvernată prin ordine în condiţiile existenţei pe piaţă a agenţilor
informaţi. Articolul propune o nouă formulă analitică a lichidităţii unei pieţe. Aceasta este
obţinută luând în considerare teoria conform căreia un agent ce plasează un ordin limită
oferă o opţiune restului pieţei ce poate fi exercitată în detrimentul său. Formula analitică de
calcul al costului de lichiditate pe o piaţă guvernată prin ordine depinde de patru parametri:
rata dobânzii fără risc, preţul de tranzacţionare al activului financiar, volatilitatea activului
financiar şi de cursul limită.
Cuvinte-cheie: microstructuri, asimetrie de informaţii, lichiditate, calcul stocastic,
ordine limită.
Clasificare JEL: G10, G13, G14.
1.

Introducere

Asimetria de informaţii pe pieţele financiare a stat la originea a două căi de cercetare
distincte. Prima, iniţiată de Bhattacharya (1979), Ross (1977) sau Leland-Pyle (1977),
studiază cum este posibil să fie rezolvată asimetria de informaţii între investitori utilizând
teoria semnalului. Observarea unor variabile ce caracterizează activul financiar (spre
exemplu, dividendul) permite agenţilor neinformaţi să obţină informaţii asupra valorii titlului
în care doresc să investească. A doua cale de cercetare, iniţiată de Grossman (1976), studiază
asimetria de informaţii între investitori. Utilizând concepte dezvoltate de teoria anticipaţiilor
raţionale, se arată că preţul unui titlu financiar poate să permită rezolvarea problemei
asimetriei de informaţii ce există între agenţii ce au acces la informaţii privilegiate despre
valoarea titlului (iniţiaţi) şi ceilalţi agenţi (agenţi neinformaţi). Explicaţia intuitivă a acestui
fenomen este simplă. Să presupunem că un agent dispune de o informaţie ce-i indică faptul că
o acţiune este subevaluată. El poate realiza un câştig plasând ordine de cumpărare. Dar
această creştere a cererii poate provoca o creştere a preţului care semnalează pieţei că anumiţi
agenţi consideră că acţiunea este subcotată. Dacă agenţii neinformaţi anticipează corect
relaţia care există între preţ şi informaţia celor iniţiaţi, ei pot extrage informaţia privată
inclusă în preţ. Articolul lui Grossman (1976) propune o modelare riguroasă a acestei
explicaţii intuitive. El arată că este posibilă obţinerea unor situaţii de echilibru revelatoare,
adică acele situaţii în care preţurile reflectă toată informaţia agenţilor informaţi.
Grossman şi Stiglitz (1980) arată că, pentru a obţine un echilibru pe o piaţă pe care
există o anumită proporţie de agenţi informaţi, este necesar ca preţurile de echilibru să nu fie
perfect revelatoare de informaţii. Există anumite variabile ce influenţeaza preţurile de
echilibru care nu pot fi observate de către agenţii neinformaţi.
În modelele lui Grossman (1976) şi Grossman-Stiglitz (1980), agenţii informaţi nu ţin
cont de informaţia pe care o revelează pieţei. Acest lucru este sinonim cu a face ipoteza că
aceşti agenţi au un comportament concurenţial pentru că ei nu iau în considerare impactul
tranzacţiilor lor asupra preţurilor realizate la echilibru. Studiile ulterioare privind transmisia
informaţiei prin preţ ale lui Kyle (1985), Kyle (1989), Gale-Hellwig (1989) sau LaffontMaskin (1990) abandonează ipoteza unui comportament concurenţial al agenţilor informaţi,
considerând că aceştia au un comportament strategic. Articolele lui Kyle (1985 şi 1989) arată
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că, atunci când agenţii informaţi sunt constienţi de impactul lor asupra preţurilor, eficienţa
informaţională a preţului este diminuată.
Alte studii, precum cele ale lui Glosten (1989), Bhattacharya-Spiegel (1992),
Bossaerts-Hughson (1991), pun în evidenţă faptul că existenţa asimetriei de informaţii poate
conduce la situaţii în care piaţa este caracterizată de lipsă de lichiditate. Madhavan (1992)
compară modul de formare a preţului (spread-ul preţului, volatilitatea şi eficienţa
informaţională) pe o piaţă guvernată prin preţ şi pe o piaţă guvernată prin ordine, în prezenţa
asimetriei de informaţii. El pune problema existenţei unei structuri optime a pieţei.
2. Măsurarea lichidităţii pe o piaţă guvernată prin ordine
Teoria microstructurilor pieţelor financiare are ca instrument de analiză teoria jocului.
Principala critică adusă acestui tip de analiză este lipsa componentei temporale, respectiv a
orizontului de timp pe care are loc studiul echilibrului pe piaţă. Prin definiţie, teoria jocului este
atemporală şi, prin urmare, nu poate dezvolta un model predictiv pertinent. În acest articol vom
utiliza ca instrument de analiză a echilibrului pe piaţa financiară şi a microstructurilor ei teoria
calculului stocastic. Oricare ar fi structura pieţei, lichiditatea provine din preţurile cotate de către
agenţi, respectiv de creatorii de piaţă pe o piaţă guvernată prin preţuri sau de investitorii finali pe
o piaţă guvernată prin ordine. Pe o piaţă continuă, plasarea unui ordin limită este riscantă
deoarece executarea acestuia depinde de modificarea condiţiilor de pe piaţă. Să presupunem că un
agent plasează un ordin de vânzare la 100 de euro: dacă o informaţie nouă ajunge pe piaţă
justificând un preţ de 101 euro, iar agentul nu-şi modifică rapid ordinul, el va oferi celorlalţi
agenţi o posibilitate de câştig de un euro. Acest fenomen poate fi descris utilizând teoria
opţiunilor: acela care plasează un ordin limită oferă o opţiune restului pieţei care poate fi
exercitată în detrimentul său în cazul unei evoluţii contrare a pieţei.
În cele ce urmează, vom folosi teoria opţiunilor pentru a deduce o formulă de
determinare a costului de lichiditate. Pentru aceasta, vom considera o piaţă continuă
guvernată prin ordine pe care durata de execuţie a ordinelor limită este nelimitată (cazul
pieţelor bursiere din România, Franţa sau Japonia). Plasarea unei ordin limită de cumpărare
va da dreptul, dar nu obligaţia celorlalţi agenţi de pe piaţă de a vinde activul la cursul limită
oferit pe termen nelimitat. Astfel, costul de lichiditate suportat de către agentul ce plasează
ordinul limită este dat de prima unei opţiuni put americane perpetue. Costul de lichiditate este
definit de:
(1)
unde K este cursul limită oferit prin ordinul de cumpărare, iar

este

valoarea sperată, determinată sub o probabilitate neutră la risc, Q, a payoff-ului opţiunii
actualizată la rata dobânzii fără risc, r. este un timp de oprire. Într-un univers neutru la risc,
dinamicile stocastice ale preţului de tranzacţionare şi ale preţului de echilibru sunt definite
de:
(2)
(3)
unde
este volatilitatea cursului bursier al activului financiar, iar
şi
sunt mişcări
browniene standard definite sub o probabilitate neutră la risc, Q.
este coeficientul de
corelaţie între cele două mişcări browniene. Să presupunem un nivel pozitiv cunoscut X al
preţului de echilibru, P, astfel încât X<K. Dacă preţul de tranzacţie iniţial, S, este egal sau
mai mic decât X, ordinul de cumpărare este executat imediat (opţiunea put este imediat
exercitată). Valoarea opţiunii americane put perpetue va fi K-S, pentru că τ i = 0. Dacă preţul
de tranzacţie iniţial, S, este mai mare decât X, atunci opţiunea va fi exercitată la timpul de
oprire definit de:
τ i = min{t ≥ 0; S (t ) = p (t ) = X }

(4)
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Pe baza acestor ipoteze şi utilizând noţiunile de calcul stocastic, se poate obţine o
formulă analitică a costului de lichiditate, notat cu L. După realizarea calculelor, formula
finală a costului de lichiditate pe o piaţă guvernată prin ordine pentru un curs limită K, în
condiţiile prezenţei agenţilor informaţi pe piaţă, este următoarea:
0

(5)

3. Rezultate empirice
Pentru a analiza din punct de vedere empiric formula costului de lichiditate, am
utilizat o bază de date ce include preţurile de tranzacţie intraday ale acţiunilor Băncii
Transilvania (TLV), precum şi preţurile ask şi bid. Baza de date cuprinde înregistrări din 10
mai 2007 până în 31 iulie 2007. Eşantionul cuprinde 7076 de înregistrări. Evoluţia preţurilor
de tranzacţie pe perioada analizată este redată în graficul 1. De asemenea, baza de date
cuprinde şi ratele dobânzii la trei luni de pe piaţa monetară pe perioada 10 mai 2007 - 31 iulie
2007, considerând că maturitatea de trei luni este cea mai lichidă de pe piaţă. Evoluţia ratelor
zilnice ale dobânzii este prezentată în graficul 2. Rata medie zilnică a dobânzii pe perioada
studiului a fost de 0.0187%. Pentru fiecare zi bursieră este calculată volatilitatea acţiunii ca
abatere medie pătratică a preţurilor de tranzacţie. Volatilitatea medie zilnică pe perioada 10
mai 2007 - 31 iulie 2007 a fost de 0,4792%. Figura 3 prezintă evoluţia volatilităţilor zilnice
pe perioada studiului. Evoluţia preţului mediu zilnic de tranzacţionare este redată în figura 4.

Figura 1. Preţul de tranzacţionare „intraday”

Figura 2. Rata zilnică a dobânzii
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Figura 3. Volatilitatea zilnică

Figura 4. Preţurile medii de tranziţie

Utilizând relaţia de calcul a costului de lichiditate, vom presupune o adâncime a
pieţei de 0.5%, de 1%, de 3% şi de 5%. Adâncimea pieţei este calculată ca fiind variaţia
procentuală a cursului limită faţă de cursul bursier la care se realizează tranzacţia.
Graficele de la 5 la 8 prezintă evoluţia costului de lichiditate mediu zilnic pentru
cele patru valori arbitrare ale adâncimii pieţei acţiunii.

Figura 5. Lichiditatea medie pentru o adâncime a pieţei de 0,5%

Graficele 9 şi 10 compară costurile de lichiditate pentru diferitele valori propuse ale
adâncimii pieţei acţiunii. Concluzia ce se impune este că creşterea adâncimii pieţei conduce
la o mărire a costurilor de lichiditate pentru agenţii de pe piaţă. Diferenţele între costurile de
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lichiditate pentru o adâncime a pieţei de 1% şi cele pentru o adâncime a pieţei de 0,5% sunt
întotdeauna pozitive şi variază până la un maxim de 70%.

Figura 6. Lichiditatea medie pentru o adâncime a pieţei de 1%

Figura 7. Lichiditatea medie pentru o adâncime a pieţei de 3%

Figura 8. Lichiditatea medie pentru o adâncime a pieţei de 5%
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Figura 9. Costul mediu de lichiditate

Figura 10. Diferenţele între costurile de lichiditate pentru o adâncime a pieţei de 1% şi 0,5%

Figura 11. Costul de lichiditate „intraday” pentru o adâncime a pieţei de 0,5%

Graficul 11 arată evoluţia costului de lichiditate intraday pe toată perioada studiului,
adică din 10 mai 2007 până în 31 iulie 2007. Costul de lichiditate este calculat pentru o
adâncime a pieţei de 0,5%. Valoarea medie a costului de lichiditate variază de la 0,0256 ron
pentru o adâncime a pieţei de 0,5% la 0,0500 ron pentru o adâncime a pieţei de 5%. De
asemenea, valorile extreme cresc odată cu adâncimea pieţei. In schimb, abaterea medie
pătratică a costului de lichiditate se reduce odată cu creşterea adâncimii pieţei. În concluzie,
costul de lichiditate al pieţei guvernate prin ordine reprezintă, în medie, aproximativ 3% din
preţul de tranzacţie pe perioada analizată.
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4. Concluzii
Articolul propune o măsură a costului de lichiditate pe o piaţă guvernată prin ordine.
Formula analitică de calcul al costului de lichiditate pe o piaţă guvernată prin ordine depinde
de patru parametri: rata dobânzii fără risc (randamentul la scadenţă al obligaţiunilor de stat),
preţul de tranzacţionare al activului financiar, volatilitatea randamentelor efective ale
activului financiar şi de cursul limită.
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CRIZA FINANCIARĂ ŞI IMPLICAŢIILE ACESTEIA
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Rezumat. Problemele ivite pe piata ipotecară subprime din Statele Unite au dus la
crearea unei adevarate crize financiare la scară globală. În cadrul trasat de aceasta criză,
România este profund afectată de problema accesibilităţii financiare a locuirii i de aceea
ofertele ipotecare însoţite de dobânzi rezonabile nu sunt suficiente pentru a susţine piaţa. În
acest moment, având în vedere preţurile locuinţelor şi dobânzile la creditele ipotecare
procentul de populaţie care îşi poate permite rate ipotecare lunare se situează sub 10%. În
prezent, băncile româneşti oferă cu precădere produse ipotecare de bază, adresate clienţilor
cu venituri ridicate. Se pune problema adoptării celei mai bune metode de creditare, metodă
pliabilă la condiţiile pieţei româneşti.
Cuvinte-cheie: criza financiară, finanţare, piaţa de capital, piaţa ipotecară.
Clasificare JEL: F34, G15.
Criza financiară ce este încă în desfăşurare pare a fi apărut din cauza unei lipse de
informaţii cu privire la localizarea şi mărimea riscului investirii pe piaţa ipotecară subprime.
Ipoteca subprime este o inovaţie financiară menită să ofere oportunităţi de împropietărire
împrumutătorilor care „iubesc” riscul. Adresarea riscului la care aceştia s-au supus cere o
caracteristică particulară legată de aprecierea corectă a preţului locuinţei. Introducerea în anul
2006 a indicilor ABX (Asset-Backed Securities Index), ca fiind indici sintetici legaţi de
portofolii de obligaţiuni subprime, a adus în atenţia tuturor efectele acestor riscuri, furnizând
preţuri centralizate şi un mecanism pentru operaţiunile short. Pentru a sublinia lipsa de
informare trebuie să ţinem cont de următoarele: asimetria transmiterii de informaţii dintre
vânzător şi cumpărător apărută din cauza complexităţii acestui tip de ipoteca, felul în care
lanţul de active corelate este sensibil la preţul locuinţei, mecanismul prin care riscul s-a extins
într-un mod netransparent şi modul în care indicii ABX au permis informaţiei să fie agregată
şi descoperită. Am putea spune că acestea sunt, de fapt, principalele motive ce au dus la
apariţia crizei financiare din 2007.
Ipotecile subprime sunt inovaţii financiare create pentru a permite populaţiei mai
sărace şi împrumutatorilor ce iubesc riscul să acceseze finanţarea ipotecară pentru a putea
deţine locuinţe. Într-adevăr acest tip de ipotecă a cunoscut o popularitate din ce în ce mai
crescută. Ipoteca subprime a fost încheiată în 2005 iar în 2006 a ajuns la cifre apropiate de un
miliard de dolari, din care aproximativ 80% au fost securitizate. Principala caracteristică a
acestui tip de ipotecă constă în posibilitatea celor ce împrumută de a-şi finanţa şi refinanţa
locuinţa pe baza unor câştiguri de capital datorate aprecierii preţului locuinţelor pe termen
scurt şi apoi schimbarea acesteia într-un colateral pentru o nouă ipotecă. Caracteristicile unice
ale acestor ipoteci au dus la crearea unei structuri specifice a securitizării lor. Mai mult,
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obligaţiunile rezultate în urma securitizării au facut parte adesea din portofoliile
împrumuturilor obligatare colaterale. În plus, a fost creat sintetic un risc adiţional al
securitizării suprime prin intermediul swap-urilor. Aceste legături între acţiuni, structuri
specifice şi contracte derivate au dus la pierderea de informaţii şi în ultimă instanţă la o
pierdere a încrederii. În timp ce aceste legături au făcut posibil ca riscul să se răspândească
între participanţii la piaţa de capital, a dus şi la o pierdere a transparenţei, a cunoaşterii celui
ce suportă acest risc în final.
Înăsprirea standardelor de subscriere pentru ipotecile subprime şi căderea pieţei
imobiliare în SUA au condus la o creştere treptată a delapidărilor, iar de la începutul lui 2007
încolo, a unei ascuţite căderi a preţului indicilor bazaţi pe activele relaţionate. Aceasta a
produs pierderi şi apeluri în marjă pentru deţinătorii împrumutaţi a unor produse susţinute de
ipoteci subprime. Probleme apărute în pieţele subprime au dus la declanşarea unei modificări
globale în asumarea riscului de piată.
În timp ce băncile s-au reorientat către angajamente de lichiditate fundamentale, au
încercat să-şi consolideze resursele lichide şi au devenit nedoritoare să furnizeze lichiditate
altora. Aceasta a dus la o contracţie severă a activităţilor în piaţa interbancară la termen
precum şi o creştere substanţială a primei de risc la termen în special în SUA şi Europa,
concomitent cu apariţia unor disfuncţionalităţi într-un număr de pieţe financiare pe termen
scurt.
O primă de risc scăzută, costurile reduse de finanţare şi gradul de îndatorare lejer au
alimentat creşterea creditelor şi a lichiditaţilor în trecut. Rapida reducere a disponibilitătilor
de finanţare şi îndatorare au accentuat contracţiile următoare. Frica de vânzările rapide a
reîntărit presiunea crescută asupra extinderii creditelor şi a generat o pierdere consistentă în
evaluarea claselor activelor fundamentale de-a lungul spectrului calitătii în multe ţări. Când
lichiditatea primară şi secundară pentru produsele de credit structurate s-a evaporat, marile
bănci şi instituţii financiare au fost puse în faţa unor probleme dificile, inclusiv în evaluarea
propriilor deţineri, şi au devenit mai puţin încrezătoare în declaraţiile privitoare la expunerea
la risc a creditelor şi la puterea capitalului lor. Această întrerupere a surselor de finanţare a
durat mai mult decât multe dintre bănci au previzionat.
În timp ce turbulenţele s-au extins crescând aversiunea la risc, reducând lichidităţile şi
sporind nesiguranţa pieţei în puterea unor instituţii financiare majore, întrebările despre
calitatea produselor de credit structurate şi despre nesiguranţa situaţiei macroeconomice au
devenit tot mai prezente. Numărul noilor emitenţi pe pieţele de titluri financiare cu risc scazut
s-a diminuat rapid, în vreme ce marile bănci şi-au restrâns activele şi au susţinut marile
pierderi din evaluare, bilanţul lor fiind afectat iar revervele diminuate. Aceasta a făcut ca
băncile să înăsprească condiţiile de împrumut. Atât canalele de intermediere a creditelor
bazate pe bănci, cât şi cele prin piaţa de capital au fost încetinite.
În prezent, la luni bune după ce turbulenţele au izbucnit, scăderea îndatorării continuă
să aducă pierderi importante unei părţi îmsemnate a sistemului financiar dintr-un mare număr
de ţări. Deşi unele instituţii financiare au încercat să revitalizeze capitalul, încrederea în
sistemul financiar este erodată de nesiguranţa ce planează asupra stării de sănătate a unor
instituţii financiare cheie, de marile active aflate în suspensie deţinute de bănci precum şi de
calitatea acestor active. Slăbirea sistemului financiar a contribuit la deteriorarea
perspectivelor economiei reale, dar în grade diferite pentru diferite ţări.
La o primă vedere am fi putut afirma că piaţa creditelor imobiliare din Romania se
află în plină dezvoltare. Finanţarea pieţei construcţiior de locuinţe întâmpină însă dificultăţi,
printre care se pot enumera lipsa unui cadru legislativ coerent, posibilităţile reduse de
economisire ale populaţiei sau inexistenţa unei pieţe secundare a creditelor ipotecare pentru
funcţionarea unui mecanism coerent de mobilizare a fondurilor pe termen lung.
Conform programului PAL (Programmatic Adjustment Loan), pe care ţara noastră l-a
încheiat cu Banca Mondială pentru completarea reformelor structurale realizate prin
programele PSAL, ar fi trebuit adoptată atât legislaţia primară cât şi cea secundară a pieţei
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ipotecare. Accentul trebuie pus în special pe consolidarea pieţei primare a creditului ipotecar
(cu preponderenţă în etapa de acordare a creditelor ipotecare) cât şi pe nevoia de a construi şi
de a asigura pe termen mediu şi lung premisele unei bune funcţionări a pieţei secundare a
creditului ipotecar (cu referire directă la posibilitatea refinanţării creditelor şi asigurarea
continuităţii activităţii de creditare).
Romania, nefiind prima ţară ce întâmpină dificultăţi în domeniul finanţării pieţei
ipotecare, poate beneficia de exemplul şi eficienţa unor sisteme specifice de finanţare,
aplicate de mult timp la nivel european şi mondial. În prezent, pe plan mondial, se disting trei
astfel de sisteme specifice utilizate cu preponderenţă în finanţarea construcţiei de locuinţe:
sistemul de economisire-creditare, emisiunea de obligaţiuni ipotecar şi emisiunea unei
varietăţi de valori mobiliare – MBS (mortgage-backed securities ).
Sistemul de economisire-creditare pentru construcţia de locuinţe oferă posibilitatea
acordării unor credite individuale prin intermediul economiilor realizate într-o anumită
perioadă de timp, într-un sistem colectiv. Economisirea în sistem colectiv pentru domeniul
locativ reprezintă un sistem modern de economisire cu scopul de a obţine credite pe termen
lung destinate activităţilor în domeniul construcţiei de locuinţe, cu dobânzi avantajoase şi de
cele mai multe ori cu rate fixe, stabilite la momentul semnării contractului, care nu depind de
fluctuaţiile randamentelor pe piaţa de capital.
Caracteristica acestui sistem de finanţare este încheierea unui contract de economisirecreditare prin care solicitantul devine membru al unui colectiv ce economiseşte în acelasi
scop. Prin depunerile iniţiale solicitantul dobândeşte dreptul la o contraprestaţie ulterioară sub
forma unui credit pentru activităţi în domeniul construcţiilor de locuinţe, cu o dobândă
avantajoasă. Fondurile pentru acordarea acestor credite provin din sumele acumulate de la alţi
solicitanţi care fac parte din acelaşi colectiv, în special din ratele de economisire şi cele de
rambursare achitate. În acest scop, solicitantul încheie un contract de economisire-creditare
pentru domeniul locativ pentru o anumită sumă contractată.
În momentul în care solicitantul a economisit suma minimă stipulată în contract şi
perioada de economisire este conformă cu cerinţele de repartizare, instituţia specializată în
acordarea acestui tip de credit va restitui soldul economisit şi va acorda creditul pentru
domeniul locativ, reprezentând suma de care clientul poate dispune pentru finanţarea sa,
începând din faza de creditare. Statul intervine, de obicei, în această schema de finanţare, în
momentul obţinerii creditului de către solicitant, cu o sumă adiţională sub formă de bonus la
economiile realizate de către acesta.
În toate ţările care au implementat acest sistem de finanţare numărul de contracte de
economisire-creditare încheiate este impresionant, acoperind, de regulă, peste 30% din
populaţia ţărilor respective. În Germania s-au încheiat peste 33 milioane de astfel de
contracte, în Austria 5,14 milioane contracte, iar în Cehia există peste 6 milioane de contracte
încheiate. Tări precum Slovacia, Ungaria, Croaţia, India sau China au încheiat un număr
semnificativ de astfel de contracte. În România, potrivit estimărilor Băncii Nationale a
României, potenţialul actual al pieţei creditului pentru domeniul locativ în sistemul de
economisire- creditare este considerabil, respectiv de 34% (circa 2 652 000 de gospodării).
Un studiu elaborat sub egida Naţiunilor Unite de către Comisia Economică pentru
Europa, publicat în ianuarie 2005, arată că sistemul de economisire-creditare este o soluţie
viabilă pentru economiile în tranziţie, în special datorită transparenţei şi a numeroaselor căi
de acces la mijloacele financiare.
Băncile specializate în activitatea de economisire-creditare pentru domeniul locativ au
în general un grad ridicat de siguranţă şi performanţă în procesul intermedierii financiare,
înregistrând un nivel al creditelor neperformante de numai 0,02%, ceea ce le permite să
reducă în mod semnificativ costurile intermedierii, dar şi marjele de dobândă.
Obligaţiunile ipotecare reprezintă valori mobiliare emise în vederea refinanţării
activităţii unui emitent de credite ipotecare, în baza unui portofoliu de credite ipotecare
asupra căruia investitorii dobândesc o garanţie de prim rang şi un drept de preferinţă în raport
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cu orice alt creditor al emitentului. Din păcate, în prezent, în România nu există o legislaţie
specifică acestui tip de instrumente financiare.
Emisiunea obligaţiunilor ipotecare furnizează împrumutătorilor accesul la capitalui pe
termen lung la rate fixe ale dobânzii. Împrumutul este de regulă finanţat printr-o emisiune de
obligaţiuni cu aceeaşi maturitate. Prin aceste instrumente financiare, băncile de credit
ipotecar pot atrage cu uşurinţă volume considerabile de capital, pe care le pot dirija către
piaţa construcţiilor de locuinţe.
După cum se poate observa în Tabelul 1, din punct de vedere al ponderii deţinute de
creditul ipotecar în PIB, Romania ocupă un loc codaş, apropiat de locul deţinut de alte ţări
foste socialiste, dar cu un potenţial mare de dezvoltare.
Tabelul 1
Ponderea creditului ipotecar în PIB
Ţara
Austria
Belgia
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Marea Britanie
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Cehă
Romania
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria

Ponderea creditului ipotecar în PIB (%)
41,2
28,3
26,8
87,5
15,6
35,8
24,8
54,3
17,3
44
13,3
27,7
12,7
32,7
24
70,3
99,8
3,5
51
4,9
1,5
4,1
2,3
42
50
8,1

Băncile de credit ipotecar sunt constituite astfel încât să întrunească condiţiile pentru a
acţiona deopotrivă pe piaţa primară a creditului ipotecar (ca împrumutător), cât şi pe piaţa
secundară (în calitate de emitent de obligaţiuni ipotecare), întocmai ca şi băncile universale.
Astfel, băncile de credit ipotecar împrumută mult din caracteristicile băncilor
universale, însă nu pot fi confundate cu acestea din cauza faptului că activitatea lor de
creditare este limitată la împrumuturi pentru a căror garantare este constituit un drept real de
ipotecă, iar atragerea de depozite este exclusă.
Faţă de concurenţă, băncile de credit ipotecar din ţările europene au dispus de
avantajul unei adaptări mai rapide şi mai eficiente la nevoile reale manifestate în rândul
solicitatorilor de credite, ajungând în unele cazuri să deţină peste 90% din cota de piaţă
ipotecară primară. Având în vedere că băncile de credit ipotecar sunt lipsite de posibilitatea
de a atrage depozite, acestea sunt evident interesate de obţinerea de finanţare de pe piaţa de
capital, devenind în ţările cu o piaţă de capital dezvoltată promotori ai pieţei secundare a
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creditului ipotecar, cu evidente consecinţe benefice asupra diversificării şi lichidităţii
instrumentelor financiare specifice, precum şi a dezvoltării pieţei de capital în ansamblul său.
Cu toate că un astfel de sistem de finanţare are efecte pozitive asupra dezvoltării
creditului ipotecar, emisiunea de obligaţiuni ipotecare reprezintă, în prezent, doar 20% din
totalul creditelor ipotecare în ţările din centrul şi estul Europei.
Mortgage-Backed Securities (MBS) este un sistem de finanţare este care apelează la
emisiunea de instrumente financiare specifice. Acest sistem presupune existenţa unei pieţe
secundare a ipotecilor, primii care au dezvoltat o astfel de piaţă fiind americanii în deceniul
şapte al secolului trecut, ca o metodă de vânzare a împrumuturilor ipotecare, cu scopul de a
diminua riscul (deopotrivă al ratei dobânzii cât şi al lichidităţii) asociat împrumuturilor
ipotecare contractate la o rată fixă.
Pe o astfel de piaţă secundară se vând împrumuturi ipotecare (portofolii de
împrumuturi ipotecare) sau MBS garantate de un fond comun de ipoteci. Acesta este
constituit din mai multe ipoteci având aceleaşi caracteristici, cum ar fi rata dobânzii, data
scadenţei etc. Fiecare fond comun de ipoteci formează ulterior baza unor emisiuni de
instrumente financiare de credit, fondul propriu-zis devenind sursa fluxurilor financiare ce
vor fi generate de instrumentele financiare emise. Plăţile realizate de debitorii ipotecari sunt
transmise deţinătorilor instrumentelor financiare de credit.
În cazul Statelor Unite ale Americii, aceste instrumente financiare au fost introduse şi
impuse cu participarea activă a guvernului, prin intermediul valorilor mobiliare emise de un
anumit tip de societăţi (Government Sponsored Enterprises – GSE). Guvernul federal acordă
explicit sau implicit sprinjin unor astfel de societăţi, ca de exemplu Government National
Mortgage Association (GNMA), Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) şi
Federal National Mortgage Association (FNMA).
Prima societate autorizată, Government National Mortgage Association (GNMA), sau
Ginni Mae, garantează fonduri comune de ipoteci generate de către băncile ipotecare. Aceste
împrumuturi ipotecare se îndreaptă cu precădere către persoane cu venituri mici sau medii şi
sunt asigurate de către Federal Housing Administration (FHA). Ginnie Mae este o companie
susţinută de către guvern, care garantează plata periodică a principalului şi a dobânzilor către
investitori. Un titlu MBS Ginnie Mae are acelaşi risc de plată ca şi bonurile de trezorerie ale
Federal Reserve, adică zero.
În afară de GNMA, mai există alte două agenţii federale care îşi împart “partea leului”
pe piaţă: Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC), sau Freddie Mac, şi Federal
National Mortgage Association (FNMA), sau Fannie Mae. MBS emise de aceste agenţii au
un risc de neplată de doar 20% pentru investitori, substanţial mai reduse faţă de media
acceptată la nivel internaţional de 50% pentru ipotecile pentru locuinţe.
În ţările cu o economie dezvoltată (precum cea a Statelor Unite ale Americii), piaţa
secundară pare a fi modalitatea cea mai eficientă de reducere a riscului de credit şi a
costurilor de tranzacţie, deopotrivă pentru finanţatori şi împrumutaţi. Împrumuturile pot fi
grupate după aceeaşi structură de risc şi vândute ulterior în piaţă către investitorii care sunt
pregătiţi să accepte respectivul nivel de risc. Totuşi, trebuie mentionat faptul că piaţa
secundară a ipotecilor un poate funcţiona fără atingerea unui anumit nivel de dezvoltare al
pieţei primare, de la care aceasta să poată furniza un volum suficient de ipoteci de calitate,
care să respecte aşteptările investitorilor instituţionali.
Datorită garanţiilor guvernamentale implicite, agenţiile mai sus mentionate pot oferi
surse mai ieftine de capital comparativ cu alte variante şi pot opera cu o rată mult mai redusă
capital/active faţă de băncile universale. Avantajele MBS pot fi sesizate cu uşurintă, având în
vedere posibilitatea convertirii unor ipoteci netranzacţionabile şi nelichide în valori mobiliare
tranzacţionate şi cu o piaţă lichidă.
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Concluzii
În urma crizei finaciare ce a izbucnit in 2007, putem constata câteva erori de
funcţionare a pieţei:
1. Slăbiciunile în dezăluirile publice făcute de instituţiile financiare au dăunat
încrederii pieţei din timpul turbulenţelor. Dezvăluirile publice ce erau cerute de instituţiile
financiare nu au arătat suficient de clar tipul şi magnitudinea riscului asociat cu expunerea lor
extrabilanţieră. Au existat şi neajunsuri de la celelalte firme furnizoare de informaţii, despre
piaţă şi expunerea creditului la risc şi cu precădere de legătura acestora cu produsele
structurate. De asemenea, au existat situaţii în care informaţiile au fost făcute publice, dar nu
au fost publicate într-un mod util şi accesibil..
2. Turbulenţele au arătat potenţialul interacţiunilor adverse dintre îndatorarea ridicată,
lichiditatea pieţei, pierderile din evaluare şi capitalul instituţiilor financiare.
3. Autorităţile publice au recunoscut unele din vulnerabilităţile subliniate în sectorul
financiar, dar au eşuat în asumarea unor acţiuni de contracarare eficiente, în mare parte din
cauză că au supraestimat rezistenţa sistemului financiar. Limitările în arajamentul regulator,
precum cele legate de cadrul pre-Basell II, au contribuit la creşterea unor expuneri
nereglementate, asumare excesivă de riscuri şi un slab management al riscului de lichiditate.
În urma analizei celor trei sisteme de finanţare şi a „erorilor” ivite pe piaţa finaciară
mondială nu se poate afirma că există un model cu succes garantat. În alegerea unui sistem
naţional de finanţare a domeniului locativ trebuie avute în vedere anumite condiţii specifice,
precum evoluţia macroeconomică, legislaţia bancară, dimensiunea sistemului bancar,
fiscalitatea, precum şi alte programe subsidiare de susţinere şi structura pieţei construcţiilor
de locuinţe. În funcţie de aceşti factori se pot trasa coordonatele unui sistem specific de
finanţare a proiectelor locative, determinându-se ponderea capitalurilor obţinute din sistemul
bancar şi a celor obţinute prin intermediul pieţei de capital.
Fiecare dintre sistemele descrise presupun ocuparea unei anumite poziţii şi funcţii în
piaţă, respectiv ele sunt complementare. Sistemul emisiunilor de obligaţiuni ipotecare şi de
MBS face apel, cu precădere, la investitorii instituţionali pentru a refinanţa ipotecile. În cazul
pieţelor de capital cu un grad redus de dezvoltare, asa cum este şi cazul ţării noastre, există
alternativa schemelor de economisire colectivă, dar şi posibilitatea contractării de credite
ipotecare de la băncile universale.
În concluzie putem preciza că o variantă viabilă în cazul României ar fi adoptarea
unui sistem de finanţare al proiectelor locative combinat între sistemul de economisirecreditare şi sistemul emisiunilor de obligaţiuni ipotecare. În cazul ţării noastre, această
combinaţie pare a avea cea mai mare probabilitate de a mobiliza surse de finanţare şi,
adiţional, ar furniza un excelent cadru de dezvoltare al pieţei de capital, prin sporirea
numărului şi tipurilor de instrumente financiare tranzaţionate. Acest lucru ar stimula cu
siguranţă participarea investitorilor instituţionali la piaţa de capital, cu numeroase efecte
pozitive asupra economiei româneşti.
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UNELE ASPECTE PRIVIND NOUL VAL
AL GLOBALIZĂRII
Daniela Lidia ROMAN
Academia de Studii Economice, Bucureşi
Rezumat. Globalizarea, ca fenomen în desfăşurare, cu laturile sale economice şi
sociale influenţează pozitiv şi negativ toate statele lumii, bogate sau sărace. Fluxurile
financiare între state, între state şi instituţii financiare, manifestă noi tendinţe mai ales în
contextul actualei crize din sistemul financiar bancar. Care sunt caracteristicile acestui nou
val al globalizării, cum se manifestă investiţiile străine directe, impactul crizei asupra
statelor lumii, acestea sunt câteva întrebări apreciate ca importante şi la care încercăm să
răspundem.
Cuvinte-cheie: globalizare; criza financiară; protecţie socială; investiţii străine.
directe; dezvoltare umană.
Clasificare JEL: F13, F15, H53, I38.
1. Globalizarea – fenomen al lumii contemporane
Globalizarea este apreciată ca un cadru firesc de manifestare a schimbărilor din
societate. Ea devine o lege universală pentru un nou stadiu de civilizaţie. Globalizarea este
mai mult decât un flux de resurse băneşti şi de produse la scară mondială. Ea înseamnă
apartenenţa tuturor indivizilor şi societăţilor la un sistem unic de valori umane, cu toate
drepturile şi responsabilităţile ce le revin (Roman, 2006, p. 75).
Globalizarea integrează nu numai economiile, dar şi cultura, tehnologia şi
guvernarea, având ca efect creşterea interdependenţelor dintre statele lumii (Roman, 2006,
p. 75). Globalizarea este un ansamblu de structuri şi procese economice, sociale, tehnologice,
politice şi culturale care rezultă din modificările permanente ce au loc la nivelul producţiei,
schimbului şi consumului. Dintre caracteristicile globalizării se pot evidenţia: integrarea
economiilor naţionale în pieţele mondiale, trecerea economiei la trepte superioare din punct
de vedere calitativ, creşterea gradului de libertate a individului. Sunt însă şi laturi negative ale
globalizării, astfel: o alocare defectuoasă a resurselor între bunurile publice şi cele private,
între ţările dezvoltate şi cele în dezvoltate sau în tranziţie, necesitatea unei mai mari implicări
a statului în sistemul de securitate socială datorită creşterii numărului disponibilizărilor
cauzate de creşterea concurenţei şi, cea mai gravă dintre toate, propagarea crizelor sistemului
financiar bancar, precum şi a efectelor acestora.
Având în vedere rezultatele procesului de globalizare, J.E. Stiglitz apreciază că
„globalizarea în sine nu este nici bună, nici rea. Ea poate face mult bine, iar pentru ţările din
Asia de Est, care au îmbrăţişat globalizarea în condiţiile impuse de ele, în ritmul impus de
ele, aceasta a fost extrem de folositoare, în ciuda pasului înapoi reprezentat de criza din 1997.
Dar în multe părţi ale lumii ea nu a adus foloase comparabile. Pentru mulţi, globalizarea
seamănă mai mult cu un dezastru total”. (Stiglitz, 2003)
Un rol important în procesul de globalizare deţine Organizaţia Mondială a
Comerţului, acordurile şi celelalte reglementări promovate de aceasta constituind modalităţi,
reguli de participare la globalizare. Peste tot în lume, mişcările antiglobalizare nu văd cu ochi
buni luarea deciziilor la nivel mondial, statele naţionale rămânând fără autoritatea anumitor
decizii, fiindu-le limitată astfel suveranitatea.
În ceea ce priveşte influenţa sau legătura globalizării cu sistemul financiar
internaţional, lumea contemporană manifestă o mare îngrijorare faţă de volatilitatea şi
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impactul destabilizator al mişcărilor de capital pe termen scurt, precum şi faţă de noul
fenomen apărut în contextul economiei globale: propagarea crizelor şi a efectelor acestora.
2. Economia mondială în faţa unor mari provocări
Economia mondială, după câţiva ani de creştere substanţială, se află în faţa unor mari
provocări. Sfârşitul himerei creditului imobiliar în Statele Unite, criza creditelor în general,
declinul dolarului american comparativ cu alte valute, persistenţa unui dezechilibru global,
fluctuaţia preţurilor la petrol sunt câteva din cauzele care afectează şi vor afecta în continuare
creşterea economică globală. Conform statisticilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin
instituţia sa specializată, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare
(UNCTAD), creşterea producţiei mondiale a fost moderată în ultimii ani: de la 1,9% în anul
2002 a crescut la 2,7% în anul 2003 şi la 4,0% în anul 2004 (tabelul 1).
Tabelul 1
Ratele de creştere ale producţiei mondiale şi ale comerţului mondial
în perioada 2002 – 2008*
-%Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
2.

Rate anuale
de creştere
Producţia mondială, din care:
Economii dezvoltate
Economii în tranziţie
Economii în dezvoltare, din
care:
- cele mai slab dezvoltate
Comerţul mondial

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

2008*

1,9
1,3
5,0

2,7
1,9
7,2

4,0
3,0
7,6

3,4
2,4
6,6

3,9
2,8
7,5

3,7
2,5
8,0

3,4
2,2
7,1

3,9
6,3
4,4

5,2
6,6
5,8

7,0
7,9
10,7

6,5
8,4
7,0

7,0
8,1
9,9

6,9
6,7
7,2

6,5
6,9
7,1

*Valori estimate.
Sursa: ONU, UNCTAD, DESA.

În anul 2005 s-a înregistrat o scădere cu 0,6%, iar în anul 2006 rata anuală de creştere
a fost de 3,9%. Conform estimărilor, ratele de creştere pentru anii 2007 şi 2008 sunt de 3,7%
şi de 3,4%. Comparând ratele anuale de creştere ale statelor în funcţie de nivelul lor de
dezvoltare se constată că cele mai mari valori se înregistrează la economiile aflate în tranziţie,
începând cu 5,0% în anul 2002 şi crescând până la 7,6% în anul 2004. În anul 2005 rata de
creştere a scăzut la 6,6%, după care a crescut până la 8,0% în anul 2007 (nivel parţial). Pentru
anul 2008 s-a previzionat o rată anuală de creştere de 7,1%, dar care, în final, poate fi mai
scăzută datorită efectelor negative ale crizei financiar bancare. Statele cu cel mai scăzut grad
de dezvoltare au înregistrat rate anuale de creştere situate între 6,3% în anul 2002, 8,4% în
anul 2005 şi 6,9% în anul 2008 (nivel estimat). Aceste creşteri se datorează nu numai
măsurilor interne, ci şi extinderii investiţiilor străine directe în aceste ţări. Comparând ratele
anuale de creştere ale comerţului mondial cu cele ale producţiei mondiale, se constată că
primele sunt de aproape două ori mai mari, această devansare fiind una din trăsăturile
esenţiale ale globalizării economice. Volumul exporturilor Chinei şi Indiei a crescut cu
aproximativ 20% anual în ultimii ani (ONU, UNCTAD, 2008, p. 12).
Conform prevederilor pentru anul 2008 se aşteaptă o menţinere a creşterii volumului
comerţului exterior la o rată moderată de aproximativ 7%. Turbulenţele financiare din
trimestrul trei al anului 2007 au semnalat anumite riscuri pentru perspectiva globală:
 legătura dintre problemele pieţei imobiliare din Statele Unite şi problemele
dezechilibrului la nivel mondial;
 creşterea pieţelor financiare care au devenit tot mai integrate, dar mai puţin
transparente;
 descurajarea consumului populaţiei care, în ultimii ani, a constituit mijlocul cel
mai important al creşterii economice mondiale.
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Pentru anul 2008 previziunile aceleiaşi instituţii arată că se aşteaptă continuarea
tendinţei de depreciere a dolarului american comparativ cu celelalte monede, devalorizarea
fiind de aproximativ 5%.
În ceea ce priveşte creşterea comerţului mondial, se apreciază că în anul 2004 s-a
înregistrat cea mai mare rată de creştere faţă de perioada precedentă, atât la volumul
exporturilor de bunuri, cât şi la cel al importurilor, cu 11%, respectiv cu 12% (tabelul 2).
Tabelul 2
Evoluţia ratelor de creştere a exportului şi importului pe regiuni şi grad de dezvoltare
economică în perioada 2001 – 2006
Nr.
crt.

Regiunea, gradul de dezvoltare

1.

Nivel mondial

2.

Ţări dezvoltate, din care:

3.

Japonia

4.

Statele Unite ale Americii

5.

Uniunea Europeană

6.

Europa de Sud - Est şi Comunitatea
Statelor Independente, din care:

7.

Europa de Sud - Est

8.

Ţări în curs de dezvoltare, din care:

9.

China

10.

India

Activitatea

2001

2002

2003

2004

2005

Export
Import
Export
Import
Export
Import
Export
Import
Export
Import
Export
Import
Export
Import
Export
Import
Export
Import
Export
Import

-1
-1
-1
-1
-8
1
-6
-3
1
1
5
17
10
17
-1
-1
8
13
5
4

5
5
3
3
8
1
-4
4
4
3
10
14
15
17
9
7
24
23
17
11

6
7
3
5
9
6
3
5
3
5
10
22
22
26
12
12
34
34
13
18

11
12
9
9
13
6
9
11
9
9
13
20
22
20
17
19
32
25
19
19

5
6
5
6
5
2
7
6
5
6
0
12
6
7
6
7
26
8
15
19

8
7
9
6
9
2
10
6
9
7
6
12
10
13
9
10
25
13
14
9

Sursa: ONU, UNCTAD.

Ţările Europei de Sud-Est înregistrează cele mai ridicate rate de creştere: 22% şi 26%
în anul 2003 comparativ cu anul precedent, iar dintre ţările în dezvoltare se remarcă, în mod
deosebit, China, cu 34% şi la exporturi şi la importuri în anul 2003 comparativ cu anul 2002
şi India, cu câte 19% în anul 2004 comparativ cu anul 2003.
3. Tendinţe în investiţiile străine directe (ISD)
Conform statisticilor ONU-UNCTAD fluxul ISD la nivel global a crescut, fiind
estimat în anul 2007 la aproximativ 1,5 mii miliarde dolari SUA depăşind nivelul record
înregistrat în anul 2000. La nivelul celor trei mari grupuri de ţări: dezvoltate, în dezvoltare şi
în tranziţie, fluxurile de ISD au crescut nefiind afectate (până în a doua jumătate a anului
2008) de criza creditelor manifestată în SUA încă de la sfârşitul anului 2007. Companiile
transnaţionale deţineau suficiente lichidităţi astfel încât să finanţeze propriile investiţii,
inclusiv ISD, limitând astfel impactul crizei asupra economiei reale. Criza creditelor în SUA
a accelerat deprecierea dolarului şi aceasta a stimulat fluxul de ISD către SUA, în special din
ţările cu monede puternice (ONU, UNCTAD, 2008, p. 77).
Absorbţia de capital străin şi achiziţiile de peste graniţă în semestrul I al anului 2007
a crescut cu 53% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006, aceste fluxuri scăzând spre
sfârşitul anului 2007 (tabelul 3).
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Tabelul 3
Fluxul investiţiilor străine directe pe regiuni şi grad de dezvoltare
în perioada 2006 – 2007*
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Regiunea,
categoria de economie
Nivel mondial, din care:
Economii dezvoltate, din care:
– Europa, din care:
– Uniunea Europeană, din care:
– EU – 15, din care:
• Franţa
• Germania
• Olanda
• Regatul Unit
Noile state membre ale UE (10), din care:
• Republica Cehă
• Ungaria
• Polonia
– Statele Unite ale Americii
– Japonia
Economii în dezvoltare, din care:
Africa
America Latină şi Caraibe
Asia şi Oceania, din care:
– Asia de Sud, Est şi Sud - Est, din care:
– China
– India
Economii în tranziţie

Fluxul de investiţii străine directe
Volumul (mld. USD)
Rată de creştere (%)
2006
2007*
1.305,9
1.479,9
13,3
857,5
962,3
12,2
566,4
628,2
10,9
531,0
580,8
9,4
492,1
543,6
10,5
81,1
116,6
43,8
42,9
28,5
-33,6
4,4
125,6
2.754,0
139,5
171,1
22,6
38,9
37,2
-4,3
6,0
6,4
8,0
6,1
-0,2
-103,3
13,9
16,7
20,2
175,4
171,4
-2,3
-6,5
34,3
-626,6
379,1
422,0
11,3
35,5
36,5
2,8
83,8
105,3
25,8
259,8
280,1
7,8
199,5
223,7
12,1
69,5
62,9
-9,4
16,9
16,3
-3,7
69,3
95,6
38,0

*Date preliminare
Sursa: ONU – UNCTAD.

Dintre cele trei categorii de economii se constată cea mai mare rată de creştere de
38% la economiile în tranziţie, volumul ISD crescând de la 69,3 mliarde dolari SUA la 95,6
mliarde dolari SUA. În cadrul economiilor dezvoltate rata de creştere a fost de 12,2%,
Uniunea Europeană înregistrând 9,4%, dintre ţările membre ale acesteia distingându-se:
Franţa: 43,8%, Germania: 33,6%, Olanda: 2.754,0%, Regatul Unit: 22,6%. Dintre cele 10
state care au aderat în anul 2004, Cehia a înregistrat o rată de creştere a ISD de 8,0%,
Polonia de 20,2%, iar Ungaria: 103,3%. Scăderi s-au înregistrat şi în Statele Unite: 2,3%, dar
şi în Japonia –626,6%. În cadrul economiilor în dezvoltare rata de creştere a fost de 11,3%,
înregistrându-se creşteri pe regiuni: Africa: 2,8%, America Latină şi Caraibe: 25,8%, Asia şi
Oceania: 7,8%, dar volumul ISD a scăzut în China de la 69,5 mliarde dolari SUA la 62,9
mliarde dolari SUA, cu 9,4% şi în India cu 3,7%. Companiile transnaţionale au rămas sursa
predominantă a ISD, reprezentând aproximativ 84% din fluxurile globale (ONU, UNCTAD,
2007).
Producţia de bunuri şi servicii a companiilor transnaţionale în afara propriilor ţări a
crescut foarte mult în anul 2006 comparativ cu anii precedenţi. Vânzările,valoarea adăugată
şi exporturile a aproximativ 78.000 de companii transnaţionale şi aproximativ 780.000 de
sucursale ce activează peste graniţă sunt estimate să crească cu 18%, 16% şi, respectiv,
12%. Ele însumează echivalentul a 10% din PIB-ul mondial şi al treilea loc din exportul
mondial. China continuă să susţină un număr foarte mare de sucursale în străinătate, în timp
ce rata de creştere a numărului companiilor transnaţionale în ţările în dezvoltare şi în
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tranziţie în ultimii 15 ani a depăşit cu mult numărul acelora din ţările dezvoltate. Perioada
actuală este caracterizată de schimbarea ariei geografice de desfăşurare a ISD. Apariţia,
dezvoltarea ISD în ţările în dezvoltare şi în tranziţie, precum şi creşterea ISD din zona SudSud sunt cele mai noi tentinţe (World Trade Report 2007). De asemenea, se remarcă o
schimbare şi în paternitatea fluxurilor bilaterale de ISD. Astfel, în anul 2005 se află pe
primul loc (din 50 de perechi de relaţii bilaterale) ISD din Regatul Unit către SUA în volum
de 282 mliarde dolari SUA, comparativ cu 44 mliarde dolari SUA în anul 1985. Fluxurile
din SUA către Regatul Unit, situate pe locul trei în ierarhie, au fost de 234 mliarde dolari
SUA în anul 2005 comparativ cu 48 mliarde dolari SUA în anul 1985. Pe locul doi se
situează ISD din Hong-Kong(China) către China în sumă de 242 mliarde dolari SUA în anul
2005, comparativ cu ISD din China către Hong-Kong în sumă de 164 mliarde dolari SUA
(locul 8). Fluxul Japonia-SUA în sumă de 190 mld. USD (locul 4) depăşeşte volumul ISD
din Statele Unite în Japonia – 44 mliarde dolari SUA(locul 37). Volumul ISD din Germania
către Statele Unite (locul 5) de 184 mliarde dolari SUA depăşeşte volumul ISD din SUA
către Germania (locul 26) în sumă de 68 mld. USD în anul 2005. Alte perechi de fluxuri
sunt:
 din SUA către Canada: 177 mliarde dolari SUA (locul 6), comparativ cu fluxul
Canada-SUA: 144 mliarde dolari SUA (locul 10);
 Olanda - SUA: 171 mliarde dolari SUA în anul 2005 (locul 7), comparativ cu
fluxurile din SUA către Olanda: 84 mliarde dolari SUA (locul19).
 Dintre fluxurile de ISD cele mai importante între statele Uniunii Europene în anul
2005, amintim:
 ISD din Olanda către Germania (loc 14) = 111 mliarde dolari SUA; Germania
către Olanda (loc 29) = 58 mliarde dolari SUA
 ISD din Olanda către Franţa (loc 15) = 102 mliarde dolari SUA Franţa către
Olanda – nu se regăseşte în primele 50 relaţii ierarhizate (valori de peste 35
mliarde dolari SUA)
 ISD din Regatul Unit către Franţa (loc 16) = 96 mliarde dolari SUA Franţa către
Regatul Unit (loc 20) = 80 mliarde dolari SUA
 ISD din Olanda către Regatul Unit (loc 17) = 93 mliarde dolari SUA Regatul Unit
către Olanda (loc 27) = 67 mliarde dolari SUA
 ISD din Germania către Regatul Unit (loc 18) = 86 mliarde dolari SUA Regatul
Unit către Germania (loc 32) = 49 mliarde dolari SUA
 ISD din Germania către Franţa (loc 23) = 79 mliarde dolari SUA Franţa către
Germania (loc 28) = 59 mliarde dolari SUA
 ISD din Belgia către Franţa (loc 25) = 73 mliarde dolari SUA
• Franţa către Belgia – fluxuri situate sub 35 mliarde dolari SUA (ONU, UNCTAD,
WORLD INVESTMENT REPORT 2007, p. 20)
Se constată că Italia nu se regăseşte printre ţările rezidente ale ISD şi numai o singură
dată ca ţară beneficiară, volumul de ISD primite din Olanda fiind de 40 mliarde dolari SUA
în anul 2005 (locul 41 din 50).
Unele relaţii bilaterale au crescut semnificativ în importanţă comparativ cu anul
1985: Japonia – SUA, Germania – SUA, China – Hong-Kong (China) şi Insulele Virgine –
Hong-Kong (China). Din primele 50 de relaţii bilaterale generate de ISD în anul 2005, 41 de
relaţii au fost numai între ţări dezvoltate şi în 9 au fost implicate ţări în dezvoltare, în special
China şi Hong-Kong (China). Pe ansamblul ISD pe glob, SUA se regăsesc de 9 ori ca ţară
destinatară cu un volum de ISD pe teritoriul său în sumă de 1.397 mliarde dolari SUA şi tot
de 9 ori ca ţară de rezidenţă a companiilor transnaţionale care generează ISD peste graniţele
SUA în volum de 906 mliarde dolari SUA, cu 491 mliarde dolari SUA mai puţin decât
beneficiază SUA pe seama ISD-urilor provenind din alte state.
Una din concluziile raportului UNCTAD era aceea că va creşte în continuare fluxul
ISD în perioada 2007 – 2009, chiar dacă ratele de creştere vor fi mai mici (ONU, UNCTAD,
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World Investment Report 2007). Companiile transnaţionale au considerat până în prezent
drept cele mai atractive state China şi India, precum şi zona Asiei de Est, Sud, Sud-Est.
4. Unele aspecte privind impactul crizei financiare actuale
Criza financiară stârneşte nelinişte în întreaga lume la nivelul statelor, determinând
guvernele să recurgă la măsuri de excepţie printre care susţinerea marilor întreprinzători aflaţi în
faţa declinului economic: General Motors, AIG, Ford (în SUA), ING (în Olanda) ş.a.
Semnalul tras în ianuarie 2008 privind internaţionalizarea giganţilor bancari europeni
expuşi astfel mai mult crizelor de sistem nu a condus la creşterea prudenţei în faţa extinderii
riscurilor. Capitalurile bancare şi-au pierdut naţionalitatea în favoarea europenizării şi apoi a
globalizării.
Nu există o autoritate naţională sau europeană care să deţină informaţiile despre
deciziile, activitatea, disfuncţionalităţile acestor giganţi bancari europeni care s-au
internaţionalizat şi astfel nu se pot cunoaşte din timp acele situaţii ce conduc la declanşarea
crizelor, diminuând astfel eficacitatea măsurilor ulterioare.
Accelerarea integrării financiare ca şi a celei economice de producţie şi desfacere, are
ca efect, în momentele de criză, reducerea activităţii sau falimentul băncilor, iar în cazul
companiilor transnaţionale cu investiţii peste graniţă măsurile urgente au în vedere limitarea
activităţii sau închiderea sucursalelor, filialelor din străinătate în scopul protejării propriei
populaţii.
Disponibilizările generate de lipsa creditelor sau a cumpărătorilor în domeniile
afectate: bănci, industrie constructoare de maşini, piaţa imobiliară ş.a. atrag după sine şi
disponibilizări la nivelul activităţilor serviciilor conexe, ceea ce aşază guvernele naţionale în
faţa altor probleme, dintre care, de departe, cea mai importantă este asigurarea fondurilor de
protecţie socială. Pe de o parte, bugetele naţionale se văd nevoite să nu-şi încaseze veniturile
datorită diminuării activităţii economice, iar, pe de altă parte, să cheltuieşte mai mult pentru
domeniul asigurărilor, protecţiei sociale.
Reuniunea G20 (nov. 2008) a avut în vedere a se realiza mai mult control asupra
practicilor de creditare şi a politicii de investiţii odată cu trecerea graniţelor, iar crearea unei
autorităţi globale care să supervizeze pieţele financiare nu a fost agreată de unii participanţi.
A nu se ridica noi bariere în calea comerţului mondial a fost o hotărâre agreată de
participanţi în condiţiile în care statele emergente au avut opinii divergente în Runda Doha
(OMC) faţă de ţările dezvoltate referitor la subvenţiile agricole şi taxele vamale.
Degradarea economică cu punct de plecare din criza creditelor imobiliare şi criza de
încredere în sistemul bancar s-a manifestat în SUA, Spania, Portugalia, Marea Britanie,
Irlanda, Japonia, Italia, ţările baltice, Canada, Mexic, Franţa, Islanda, Hong-Kong (dificultăţi
în efectuarea plăţilor). Şi ţările debitoare în valută sunt afectate: Ungaria, Africa de Sud,
Vietnam ş.a.
Impactul crizei actuale propagate intens într-o lume globalizată se manifestă la
nivelul populaţiei în diverse forme:
 accentuarea sărăciei la nivelul unei anumite categorii a populaţiei, creşterea
numărului disponibilizaţilor ceea ce conduce la scăderea nivelului de trai;
 inegalitatea în categoria populaţiei sărace situate în ţări cu grad diferit de
dezvoltare, respectiv în ţările cu inegalităţi foarte mari între diversele categorii
sociale săracii pot trăi mai bine decât cei din ţările cu inegalităţi reduse (ONU,
UNCTAD);
 caraterul eterogen al dezvoltării umane determinat de reducerea PIB-ului, care
conduce la diminuarea alocaţiilor bugetare pentru sănătate şi educaţie (reducerea
costurilor de oportunitate); creşte mortalitatea, şi cea infantilă, şi cea în rândul
adulţilor, creşte abandonul şcolar, scade gradul de cuprindere în învăţământ.
Scăderea veniturilor gospodăriilor populaţiei diminuează consumul, accesul la
credite, limitează accesul la hrană, la îngrijire medicală, la educaţie;
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 efecte psihologice manifestate diferit în funcţie de percepţia indivizilor, bărbaţi şi
femei, asupra neajunsurilor generate de criză, în funcţie de gradul de dezvoltare al
ţărilor, în funcţie de mediul urban sau rural.
*
*

*

În loc de concluzii...
Trecute prin furcile caudine ale crizelor din anii’70, ’80, ’90, ţările în curs de
dezvoltare din Africa, Asia, America Latină, Caraibe au înfiinţat şi au recurs la creditele
băncilor de dezvoltare regională al căror obiectiv principal este finanţarea creşterii
economice, astfel deplasându-se cererea de credite pentru dezvoltare de la nivel internaţional
la nivel regional sau, după caz, subregional.
Într-o lume globalizată, eforturile regionale pentru o cooperare financiară strânsă pot
fi alături de instituţiile financiare internaţionale şi pot răspunde mai bine necesităţilor
guvernelor statelor din zonă. Instituţiile financiare internaţionale, ca un alt nivel de finanţare,
pot refinanţa instituţiile regionale şi pot fi un instrument de bază în cazul crizelor sistemice.
FMI şi Banca Mondială devin tot mai implicate în procesul de limitare a propagării
efectelor crizei ajutând statele solicitante. Astfel, FMI a acordat asistenţă unor state ca:
Brazilia, Chile, Argentina, Zimbabwe ş.a. Recent, Banca Mondială a anunţat acordarea de
suport financiar pentru ţările în curs de dezvoltare, noi angajamente astfel: 100 mliarde
dolari SUA pentru următorii trei ani prin BIRD, prin IDA-15 o sumă de 42 mliarde dolari
SUA pentru următorii 3 ani celor mai sărace ţări în scopul intrării firmelor acestora pe piaţa
de capital şi prin IFC suma de 30 mliarde dolari SUA pentru stimularea sectorului privat.
În contextul actual apreciem că guvernele trebuie să aibă în vedere următoarele:
 politici echilibrate în sistemul financiar bancar pentru acoperirea necesarului de
resurse pe termen lung;
 politici sociale responsabile în măsură să conducă la creşterea resurselor necesare
satisfacerii nevoilor celor săraci;
 adoptarea unor programe de ajustare impuse de noul aspect al vieţii economice şi
sociale;
 redimensionarea cheltuielilor bugetare, modificarea structurii acestora,
acordându-se prioritate celor sociale şi economice în strânsă legătură cu facilităţi
fiscale acordate celor aflaţi în impas.
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CONSIDERAŢII PRIVIND COSTUL CAPITALULUI
Laura OBREJA BRAŞOVEANU
Anamaria CIOBANU
Iulian BRAŞOVEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. În acest articol sunt prezentate modelele uzuale folosite în practică pentru
estimarea costului capitalurilor. În cadrul acestei prezentări sunt făcute recomandări privind
căile de îmbunătăţire a aplicării acestora.
Cuvinte-cheie: costul mediu ponderat al capitalului; prima de risc; coeficient de
volatilitate; costul capitalului propriu; costul datoriilor; structura capitalului.
Clasificare JEL: G3.
1. Introducere
Costul capitalului reprezintǎ un subiect de maximǎ importanţǎ în managementul
financiar al companiei. Decizia de finanţare trebuie analizatǎ în funcţie de criteriul de
minimizare a costului resurselor atrase, cu restricţii privind obţinerea sumelor necesare şi
privind riscurile la care se expune compania (riscuri de lichiditate şi solvabilitate).
Activitatea unei companii este rentabilǎ doar dacǎ rentabilitatea obţinutǎ prin
utilizarea activelor depǎşeşte costul pasivelor, condiţie care poate fi accentuatǎ prin
urmǎtoarele douǎ relaţii:

ROE = ROIC + ( ROIC − Rd )

DAT
CPR

(1)

unde:
ROE = rentabilitatea financiară;
Rec = rentabilitatea activului economic;
Rd = rata de dobândǎ la creditele contractate;
DAT = datoriile financiare (purtǎtoare de dobânzi);
CPR = capital propriu;
EVA = ( ROIC − WACC ) × CAP = EBIT (1 − τ ) − cos t net capital

(2)

unde:
ROIC = rentabilitatea capitalului investit (engl., return on invested capital)
WACC = cost mediu ponderat al capitalului (engl., weighted average cost of capital).
Din aceste douǎ relaţii se constatǎ importanţa care trebuie acordatǎ costului
capitalului:
 doar dacǎ rentabilitatea economicǎ este superioarǎ ratei de dobândǎ acţionarii
obţin o rentabilitate mai mare decât cea obţinutǎ la nivelul activitǎţii firmei, prin
efectul de levier pozitiv;
 doar dacǎ rentabilitatea capitalului investit este superioarǎ costului mediu
ponderat al capitalului (determinat atât în funcţie de rata de dobândǎ, dar şi în
funcţie de costul capitalului propriu) valoarea economicǎ adǎugatǎ (engl.,
economic value added) este pozitivǎ, generându-se astfel creştere de valoare.
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2. Costul capitalului – factori determinanţi
Costul resurselor atrase de companie depinde atât de costul individual al resurselor
atrase, cât şi de ponderea fiecǎrei resurse în total resurse. Dacǎ se apeleazǎ la m resurse,
fiecare în sumǎ de Si şi cu un cost ki, costul mediu ponderat al capitalului este:
m
S
WACC = ∑ k i m i
(3)
i =1
∑Sj
j =1

Dacǎ considerǎm ca şi resurse atrase douǎ categorii agregate, capitalul propriu şi
datoriile financiare, relaţia de mai sus devine:
DAT financiare
CPR
(4)
+ k DAT
AE
AE
Din aceastǎ relaţie identificǎm factorii determinanţi ai costului capitalului:
(1) costul capitalului propriu
(2) costul capitalului împrumutat
(3) structura capitalului
Vom analiza pe rând diverse abordǎri privind estimarea celor trei factori determinanţi.
(1) Estimarea costului capitalului propriu
Pentru estimarea costului capitalului propriu (kCPR) se poate aplica un model specific:
(a) modelul build-up
Costul capitalului propriu se determinǎ prin adǎugarea la nivelul ratei de rentabilitate
fǎrǎ risc a unor prime de risc, a cǎror mǎrime este proporţionalǎ cu riscul la care se expun
acţionarii companiei:
E(Ri) = Rf + RPm + RPs + RPu
(5)
unde:
Rf = rata de rentabilitate a activului fǎrǎ risc;
RPm = prima de risc de piaţǎ (engl., equity risk premium for market);
RPs = prima de risc pentru dimensiunea companiei (engl., risk premium for small size);
RPu = prima de risc specificǎ companiei sau industriei (engl., unsystematic risk).
Rata de rentabilitate a activului fǎrǎ risc reprezintǎ un nivel minim de rentabilitate;
orice activ financiar care implicǎ riscuri trebuie sǎ genereze o rentabilitate superioarǎ Rf; ca
şi activ fǎrǎ risc se considerǎ titlurile emise de stat, iar Rf reprezintǎ randamentul la
maturitate (engl., yield to maturity, YTM) al acestor titluri emise de stat. Analiştii financiari
recomandǎ utilizarea YTM aferentǎ titlurilor emise de stat cu maturitate de 20 de ani, pe de o
parte deoarece aceasta perioada este similarǎ cu orizontul nelimitat al investiţiei în acţiuni iar,
pe de altǎ parte, prin considerarea titlurilor cu maturitate maximǎ se obţine o rentabilitate
YTM mai puţin fluctuantǎ ca urmare a distorsiunilor de pe piaţǎ.
Prima de risc de piaţǎ reprezintǎ excesul de rentabilitate peste nivelul ratei de
rentabilitate fǎrǎ risc generatǎ de piaţǎ financiarǎ (Rm) pe care se tranzacţioneazǎ respectivul
titlu: Rm-Rf, unde valoarea acestei prime se calculeazǎ utilizând date istorice. Astfel se
utilizeazǎ prima de risc de piaţǎ obţinutǎ pe baza datelor istorice, ceea ce implicǎ
aproximarea rentabilitǎţii în exces pentru perioada viitoare prin excesul de rentabilitate din
perioada istoricǎ consideratǎ. Analiştii financiari recomandǎ utilizarea unei perioade istorice
mai extinse, ca argument fiind stabilitatea rentabilitǎţii istorice astfel calculatǎ.
Prima de risc pentru dimensiune are ca justificare corelaţia inversǎ constatatǎ empiric
dintre gradul de risc şi mǎrimea firmei. Riscul unei companii poate fi mai mare sau mai mic
decât riscul caracteristic companiilor pentru care s-a estimat prima de piaţǎ, astfel cǎ trebuie
fǎcute ajustǎri pentru a dimensiona costul capitalului în funcţie de caracteristicile specifice:
mǎrimea companiei (risc mai ridicat pentru cazul în care dimensiunea companiei este
inferioarǎ celei mai mici companii din grupul pentru care s-a estimat prima de risc), riscul
din industrie, volatilitatea rentabilitǎţii (dacǎ rentabilitatea pentru acţiunile companiei este
WACC = k CPR
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extrem de stabilǎ/volatilǎ prin comparaţie cu companii de aceeaşi mǎrime din aceeaşi
industrie, riscul este mai scǎzut/ridicat, deci trebuie realizatǎ o ajustare), levierul (dacǎ
structura capitalului diferǎ semnificativ faţǎ de media categoriei din care face parte, trebuie
realizate ajustǎri, companii mai îndatorate având un mai mare cost al capitalului), alţi factori
specifici companiei (structura clientelei, dependenţa de furnizori/clienţi; concurenţa). Prin
dimensionarea primei de risc pentru dimensiune se realizeazǎ corecţia la nivelul riscului datǎ
de o dimensiune redusǎ a companiei.
Prima de risc specificǎ companiei sau industriei are ca fundament ajustarea riscului în
funcţie de industria din care face parte compania – industria in care opereazǎ compania poate
avea un risc diferit de cel înregistrat ca medie pentru alte companii de aceleaşi dimensiuni
(b) modelul CAPM
K CPR = Rf + βi × (Rm - Rf)

(6)

unde:
βi = coeficient de volatilitate a rentabilitǎţii acţiunilor firmei i în raport cu
rentabilitatea pieţei
Rm = rentabilitatea portofoliului pieţei
Multe dintre dezvoltǎrile teoretice privind evaluarea costului capitalului au fost
integrate în practica financiarǎ. Utilizarea modelului CAPM este larg rǎspânditǎ în practicǎ
(Graham, Harvey, 2001, Ryan, Ryan, 2002), dar este analizatǎ critic în mediul academic
(Fama, French, 1992).
Coeficientul beta, volatilitatea, mǎsoarǎ sensibilitatea rentabilitǎţii actiunii analizate la
modificarile indicelui bursier ales pentru a reprezenta piaţa
βi =

σ iM ρ iM × σ i
=
σM
σ M2

(7)

Pentru estimarea coeficientului de volatilitate se recomandǎ utilizarea datelor istorice
pe o perioadǎ de 2-5 ani, iar portofoliul pieţei este aproximat printr-un indice bursier
reprezentativ.
Valorile asfel determinate pentru coeficientul de volatilitate includ şi riscul de
îndatorare, astfel cǎ este cuprinsǎ şi volatilitatea generatǎ de riscul financiar. Dacǎ gradul de
îndatorare al companiei analizate este semnificativ diferit de gradul de îndatorare al
companiilor utilizate ca referinţǎ, trebuie realizatǎ o ajustare în funcţie de levier:

βU =

βL

(8)
DAT1
1 + (1 − τ )
CPR1
volatilitatea unei firme similare neîndatorate, în funcţie de levierul (DAT1/CPR1) firmei
pentru care s-a realizat estimarea parametrului beta;
⎛
DAT2 ⎞
⎟⎟
(9)
β L = β U ⎜⎜1 + (1 − τ )
CPR
2 ⎠
⎝
volatilitatea firmei în funcţie de propriul levier (DAT2/CPR2).
(c) modelul Gordon-Shapiro

Dacǎ se considerǎ cǎ preţul actual al acţiunii (P0) este determinat ca suma cash flowurilor (dividende, Divt, şi preţul final de vânzare, Pn) generate de deţinerea acţiunii, respectiv
prin aplicarea modelul DCF (engl., discounted cash flow), rata de actualizare reprezintǎ
costul capitalului propriu.
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n

P0 = ∑
t =1

Divt
Pn
+
t
(1 + k CPR )
(1 + k CPR ) n

(10)

Modelul Gordon Shapiro presupune o creştere perpetuǎ a dividendelor cu o ratǎ
constantǎ g<kCPR; astfel se obţine relaţia:
⎛ n Div1 (1 + g ) t −1
⎞
Cn
Div1
⎟=
C 0 = lim⎜⎜ ∑
+
t
n ⎟
n →∞
(1 + k CPR ) ⎠ k CPR − g
⎝ t =1 (1 + k CPR )
(11)
Div0 (1 + g )
Div1
⇒ k CPR =
+g=
+g
C0
C0
Astfel, costul capitalului propriu este determinat în funcţie de mǎrimea actualǎ a
dividendului pe acţiune, de rata de creştere constantǎ a dividendelor şi de preţul actual al acţiunii.
Problema aplicǎrii acestui model este determinarea ratei de creştere constantǎ a
dividendelor. Ehrhardt (2001) propune estimarea acesteia prin aplicarea tehnicii regresiei
time series:

Div n = Divt (1 + g ) n

(12)

(2) Estimarea costului capitalului împrumutat
Costul datoriilor financiare se determinǎ în funcţie de rata dobânzii la care s-au
contractat creditele. Deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile face ca mǎrimea efectivǎ a
costului datoriilor financiare sǎ fie mai micǎ decât mǎrimea cheltuielilor cu dobânzile (rata
dobânzii corectatǎ cu economia de impozit generatǎ de cheltuielile cu dobânzile):
Dobânzi − Economia fiscală generată de dobânzi
DAT financiare
= Rdob (1 − τ )

k DAT =

(13)

În cazul în care rata dobânzii la creditele contractate diferǎ de rata dobânzii de pe
piaţǎ, trebuie realizatǎ o corecţie a costului capitalului împrumutat astfel calculat, ţinând
seama de rata de dobândǎ cu care compania ar putea lua credite în prezent. Şi în acest context
trebuie realizatǎ o corecţie în funcţie de mǎrimea companiei şi de levierul acesteia
(companiile mici pot întâmpina mai multe restricţii privind levierul, în acelaşi timp costul
datoriilor financiare poate fi mai ridicat datoritǎ riscului superior asociat acestora)
(3) Estimarea structurii capitalului
Totalitatea resurselor atrase de companie care sunt considerate în determinarea
costului capitalului este reprezentatǎ de capitalul propriu şi datoriile financiare, purtǎtoare de
dobândǎ. Acestor douǎ categorii de resurse li se poate asocia atât o valoare contabilǎ, cât şi
una de piaţǎ. Analiştii financiari recomandǎ utilizarea valorii de piaţǎ pentru determinarea
structurii capitalului.
Pe de altǎ parte, structura capitalului se modificǎ în timp şi poate fi optimizatǎ, pentru a
minimiza costul resurselor atrase în condiţiile limitǎrii riscurilor de lichiditate şi solvabilitate la
care se expune compania; în aceste condiţii s-ar recomanda utilizarea acestei structuri optime a
capitalului – pentru mai multe detalii, Dumitrescu, Braşoveanu, Obreja, Ciobanu, 2001;
Dumitrescu, Obreja, Ciobanu, Braşoveanu, 2002, Troung, Partington, Peat, 2008.
Dacǎ se considerǎ evaluarea capitalului propriu din punctul de vedere al acţionarului
minoritar, are sens utilizarea structurii actuale a capitalului, deoarece acţionarul minoritar nu
are putere de decizie asupra structurii capitalului:

V0(CPR) = V0(AE) – V0(DAT)

(14)

Dacă se considerǎ evaluarea capitalului propriu din punctul de vedere al acţionarului
majoritar, se recomandǎ utilizarea structurii medii a capitalului din sectorul de activitate
specific companiei, deoarece se considerǎ cǎ aceastǎ valoare medie reprezintǎ cea mai
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probabilǎ modificare a structurii capitalului ca urmare a deciziei acţionarului majoritar.
Acestei valoari medii i se pot realiza corecţii în funcţie de particularitǎţile companiei
analizate – pentru o analizǎ a factorilor determinanţi ai structurii capitalului vezi Dragotă,
Dragotă, Obreja Braşoveanu, Semenescu, 2008.
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FRAUDA ÎN ASIGURAREA AUTO.
ASPECTE PRACTICE DE PE PIAŢA ASIGURĂRILOR
DIN ROMÂNIA
Marius GAVRILETEA
Melinda PLEŞCAN
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Rezumat: Toate domeniile economice pot constitui subiect al diferitelor forme de
eludare a realităţii. În termeni tehnici, acest fapt este cunoscut ca fraudă. Specialiştii pieţei
asigurărilor definesc frauda în asigurări ca fiind o denaturare intenţionată a faptelor
materiale şi a circumstanţelor, către o companie de asigurări, cu scopul de a obţine o plată
care în alte condiţii nu ar putea fi obţinută. Pe parcursul cercetării ne vom concentra asupra
fraudei auto pe piaţa asigurărilor din România. Vom prezenta situaţii practice observate în
cadrul unui grup de societăţi de asigurare româneşti şi vom prezenta sugestii menite a evita /
a reduce nivelul fraudelor pe segmentul auto.
Cuvinte-cheie: asigurare; fraudă; Casco; RCA.
Clasificare JEL: G22.
1. Introducere
Toate domeniile economice pot constitui subiect al diferitelor forme de eludare a
realităţii. În termeni tehnici, acest fapt este cunoscut ca fraudă. În literatura de specialitate,
frauda este definită ca o înşelăciune sau uz de fals (Fowler, 1993). American Heritage
Dictionary (1999) defineşte frauda ca un act de rea-credinţă ce urmăreşte obţinerea unui
profit prin provocarea unei pagube.
În domeniul asigurărilor, frauda este des întâlnită, existând încă de la începuturile
tehnicilor de asigurare, şi va continua să existe atât timp cât şi asigurările vor exista.
Specialiştii pieţei asigurărilor definesc frauda în asigurări ca fiind o denaturare intenţionată a
faptelor materiale şi a circumstanţelor, către o companie de asigurări, cu scopul de a obţine o
plată care în alte condiţii nu ar putea fi obţinută (www.insurencefraud.com).
Frauda în asigurări reprezintă un caz special. Din punct de vedere financiar, pierderile
generate de fraudă sunt preluate de companiile de asigurări. Este cunoscut faptul că aceste
companii funcţionează conform principiului mutualităţii. Astfel, o fraudă de 100.000 euro
este acoperită cu uşurinţă de totalitatea asiguraţilor (dacă presupunem că această companie de
asigurări are 500.000 persoane asigurate, acestea vor plăti fiecare 0,2 euro). Aceasta este
modalitatea de gândire a persoanelor care intenţionează să comită o fraudă. Problema, însă,
nu se pune la nivel individual, multe persoane asigurate putând gândi astfel, iar cumulând
totalul fraudelor, pierderile financiare ale unei companii de asigurare îi vor afecta în mod
grav rezultatele financiare.
2. Aspecte generale
În literatura românească de specialitate, frauda în asigurări reprezintă creşterea
intenţionată a valorii despăgubirii sau revendicarea valorii unei despăgubiri ca urmare a unor
fapte inexistente sau simulate (Moldoveanu, 2007). De asemenea, fraudele reale reprezintă
totalitatea faptelor penale comise într-o ţară, într-o o perioadă determinată.
Scopul cercetării este de a prezenta frauda pe piaţa asigurărilor din România, punând
accent pe asigurările auto (asigurări auto casco şi asigurarea de răspundere civilă obligatorie
auto).
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Frauda într-o companie de asigurări nu este un motiv de mândrie. De aceea statisticile
referitoare la fraude în domeniul asigurărilor sunt relative. De exemplu, În Statele Unite ale
Americii, The Insurance Information Institute aproximează că anual nivelul fraudei în
domeniul asigurării proprietăţilor se situează în jurul valorii de 10% din totalul daunelor. În
cifre, aceasta înseamnă mai mult de 30 miliarde de dolari în fiecare an (www.iii.org).
Din aceeaşi sursă, Coalition Against Insurance Fraud menţionează că frauda auto în
asigurări reprezintă cea mai mare provocare, deoarece se poziţionează pe primul loc, cu un
total de 14 miliarde de dolari pe an, în urma cererilor false de despăgubire.
Dacă luăm în considerare statisticile în domeniul fraudelor ale Insurance Fraud în
Statele Unite, se observă că diferenţele faţă de sursa precedentă sunt foarte mici.
Totalul fraudelor este la nivelul a 27,6 miliarde de dolari, iar sectorul cu cele mai
ridicate sume este tot sectorul asigurărilor auto – 12,3 miliarde de dolari pe an. Tipurile de
fraudă sunt evidenţiate în figura următoare (www.insurancefraud.com):

frauda auto

37%
44%

fraude aferente asigurărilor
firmelor
fraude - asig. clădiri
fraude - asig. viaţă/accidente
fraude - alte asigurări

5%
7%

7%

Figura 1. Structura fraudelor în industria asigurărilor
din Statele Unite ale Americii, în 2007

Diferenţele între frauda în domeniul asigurărilor auto şi restul categoriilor (clădiri şi
asigurarea afacerilor) sunt destul de ridicate, iar companiile de asigurări sunt concentrate în
special asupra reducerii fraudelor auto (trebuie menţionat că şi restul asigurărilor sunt atent
urmărite şi controlate pentru a reduce nivelul existent al fraudelor).
Specialiştii asigurătorului român Asitrans estimează că la finele anului 2006 valoarea
pierderilor financiare suferite de companiile româneşti de asigurări, prin fraudă, se situează în
jurul valorii de 70 milioane de dolari (Bogdan, 2005, p. 112), şi anume aproape 10% din
totalul daunelor din asigurările de bunuri şi împotriva accidentelor de pe piaţa României.
Chiar dacă valorile sunt ridicate, nu toate companiile de asigurări sunt interesate de reducerea
fenomenului. Motivele sunt transparenţa contabilităţii şi teama de competitorii locali. Piaţa
românească a asigurărilor a încheiat anul 2006 şi 2007 cu pierderi financiare generate în
special de asigurările auto – RCA /Carte Verde şi Casco.
3. Metodologia cercetării
Ţinând cont de faptele de mai sus, considerăm că şi în România sectorul cu cele mai
multe fraude este sectorul asigurărilor auto. Mass media locală ne-a oferit numeroase
exemple de fraude auto, acest sector fiind cel mai atrăgător pentru părţile interesate.
Mai mult, toate discuţiile şi exemplele vor fi prezentate din perspectiva companiei de
asigurare, exemplele fiind reale, dar, pentru a proteja companiile implicate, am decis să nu le
menţionăm numele. Vom prezenta diverse cazuri reale, observate la trei companii româneşti
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de asigurare, şi, de asemenea, modalităţile de reperare şi eliminare a fraudei. Din nefericire,
nicio companie nu menţionează modalitatea de rezolvare a fraudei, în procesele civile sau
penale.
Pentru a realiza o cercetare riguroasă, autorii au decis să clasifice fraudele auto în
funcţie de direcţia din care se iniţiază frauda:
- frauda internă;
- frauda externă.
Specialiştii în fraude pe piaţa asigurărilor folosesc aceeaşi clasificare şi împart în plus
fraudele pe diferitele departamente ale companiei de asigurare(1).
Fraudele interne reprezintă fraude sau acţiuni aleatorii ale angajaţilor companiei de
asigurare. Fraudele, în acest caz, sunt comise de personalul din departamentul de emitere a
poliţelor de asigurare sau din departamentul despăgubiri.
Fraudele externe sunt acele fraude comise de persoanele sau societăţile care intră în
contact cu compania de asigurări (persoane/societăţi asigurate, service-uri auto, alte părţi
implicate). Acest tip de fraudă poate fi naţională sau internaţională.
3.1. Fraude interne – departamentul de emitere a poliţelor
Cea mai comună şi cunoscută formă de fraudă internă în emiterea unei poliţe Casco poate
avea loc la stabilirea valorii reale a autovehiculului asigurat. Problema apare în cazul maşinilor
importate la mâna a doua, când agentul asigurator trebuie să identifice maşina în cataloage
speciale (Schwacke, Nutz, APIA). Există valori diferite pentru o maşină (acelaşi număr de
cilindri, aceeaşi putere, acelaşi număr de uşi), iar diferenţele sunt date de opţiunile maşinii
(schimbător de viteză manual /automat, scaune cu încălzire, număr airbaguri, ABS, ESP etc.)
În acest caz, pot exista diferenţe semnificative între maşinile ce par similare la prima
vedere. Agentul asigurator poate frauda sistemul de asigurări cu complicitatea posesorului
auto (altfel, ne referim la greşeli tehnice).
Prima opţiune este de a alege o valoare mai mică decât valoarea reală, pentru a oferi o
primă de asigurare mai redusă. În cazul unei maşini mai scumpe, diferenţele sunt semnificative.
Putem presupune că un Mercedes E Klasse din 2006 are o valoare din nou de 44,000 euro
(varianta Ambiance) şi 49,000 euro (varianta Elegance), iar clientul are varianta Elegance.
R.V . = N .V . − D. = 44.000 − 8.800 = 35.200 eur – varianta Ambience
R.V . = N .V . − D. = 49.000 − 9.800 = 39.200 eur – varianta Elegance

unde:
R.V. = Valoarea reală;
N.V. = Valoarea din nou;
D.= Deprecierea/uzura.
Diferenţa între cele două sume potenţiale asigurate este de 5,000 euro şi cu o cotă de
primă de 7% diferenţa la prima de asigurare este de 350 euro/an. Astfel, frauda este
reprezentată de maşina subasigurată. Din nefericire, problema se rezolvă doar în caz de
producere a unei pagube, datorită unei opţiuni sau unei dotări. În acest caz, agentul de daune
identifică din nou maşina, în acelaşi catalog. În momentul în care remarcă faptul că este
afectat un sistem care nu e inclus pentru varianta Ambiance, el va refuza plata daunei.
În cazul în care agentul de daune este implicat în fraudă, împreună cu celelalte două
persoane, el va achita dauna asumându-şi riscul. Anual, compania de asigurări verifică aleator
unele evenimente despăgubite. Dacă se descoperă frauda, cei doi agenţi de asigurări vor plăti
o amendă, conform legislaţiei române în vigoare, şi vor înapoia suma aferentă despăgubirii
nejustificate.
Cea de-a două posibilitate este de al supraevalua valoarea maşinii. Această metodă se
foloseşte pentru cazul unei despăgubiri totale ulterioare (furtul maşinii, daune totale). În acest
caz, clientul va plăti 350 euro în plus pentru o despăgubire mai mare cu 5.000 euro. Dacă
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autovehiculul are o daună totală, verificând epava maşinii, experţii vor observa opţiunile
maşinii şi vor verifica valoarea ei reală. Dacă s-a făcut o greşeală, compania de asigurări va
refuza plata sumei asigurate.
În cazul furtului, situaţia e mai complicată, deoarece în actele maşinii opţiunile nu îi
sunt menţionate, nici varianta maşinii. Dacă societatea de asigurări are o afiliere
internaţională, poate verifica în ţara de origini a maşinii importate (cu ajutorul seriei de
identificare) dacă există informaţii despre modelul maşinii furate.
O altă modalitate de fraudare a companiei de asigurare de către agenţi este prin
declararea existenţei unei alarme a maşinii, când aceasta nu are. În caz de furt, persoana
asigurată poate cumpăra două telecomenzi pentru a dovedi existenţa alarmei.
Companiile de asigurări îmbunătăţesc constant modalităţile de evitare a fraudei în
cadrul emiterii poliţei. Pentru a se accepta o maşină în asigurare, este nevoie de cel puţin 6
poze ale maşinii (câte o poză din fiecare colţ, pentru a vedea toate părţile componente, una cu
numărul de identificare de pe motor, şi una cu numărul de km de la bord). Dacă există daune
anterioare, acestea nu vor fi acoperite de poliţă. Companiile de asigurare lucrează cu
specialişti IT, pentru a verifica precizia pozelor.
3.2. Fraude interne – departamentul daune
Aceste fraude sunt des întâlnite şi implică agenţii de daune care deschid şi
soluţionează cererea de despăgubire. În acest caz, agentul de daune poate alege să
înlocuiască o componentă avariată, în loc să accepte repararea ei (dacă există motive
întemeiate şi opţiuni tehnice pentru reparare). Pentru o uşă avariată diferenţa este enormă –
înlocuirea ei poate costa în jurul a 1.000 euro, iar reparaţia maxim 500 euro.
Pentru a elimina aceste fraude, companiile de asigurări au decis să facă o poză
suplimentară a părţii avariate, iar apoi un superior ierarhic din departament va lua o hotărâre.
Alte tipuri de fraudă sunt a permite persoanei asigurate să repare maşina într-un
service neautorizat ori să aprobe despăgubirea în urma apelării la un astfel de service. Acesta
este motivul pentru care companiile de asigurări lucrează doar cu un număr de service-uri
auto agreate.
Agenţii din departamentul daune pot fi implicaţi în fraude incluzând parţial fraude
externe – în cazul service-urilor auto. Ei pot impune persoanelor asigurate să apeleze la un
service anume, care are preţuri mai ridicate, iar suma despăgubită va fi, la rândul ei, mai
ridicată. Agenţii vor primi un „comision neoficial” pentru „buna cooperare”. Dar în viitor
volumul daunelor va creşte pentru compania de asigurări. Acestea pot evita frauda printr-o
bună negociere a preţurilor practicate de service în acest caz, companiile vor şti exact la ce
service vor trimite maşinile avariate.
3.3. Fraude externe – cazul service-ului auto
În afara situaţiilor menţionate anterior, service-urile auto încearcă să fraudeze
companiile de asigurări crescând valoarea totală a reparaţiilor.
În momentul producerii daunei, avaria iniţială este constatată de agenţii de daune ai
companiei de asigurări. Cu această înştiinţare, persoana asigurată apelează la service. În mod
normal, service-ul trebuie să execute doar operaţia menţionată în document. În multe cazuri
însă, aceştia „repară” mai mult, uneori înlocuind o piesă fără vreo notificare către compania
de asigurări. Problemele apar în momentul plăţii sumei totale de către societatea de asigurări.
Agentul de daune înşeală compania acceptând întreaga sumă la plată. Au existat numeroase
cazuri soluţionate în acest fel, şi continuă să fie, diferenţa făcând-o companiile cu un sistem
eficient de control. Aceste programe suplimentare necesită mai multe resurse financiare pe
moment, dar în timp soluţionarea cererilor de despăgubire se va realiza mai eficient, iar
costurile vor scădea.
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Există şi cazuri reale, în care maşina prezintă avarii ascunse care nu pot fi observate la
examinarea iniţială. În acest caz, agentul de daune va fi informat şi el va fi prezent la serviceul auto pentru a face o notă suplimentară la raportul de despăgubire.
3.4. Fraude externe – terţi
Aceste fraude sunt cele mai costisitoare pentru compania de asigurări, fiind şi foarte
dificil de dovedit, deoarece, de obicei, sunt două sau mai multe părţi implicate. Produsele cele
mai probabil a fi fraudate astfel sunt RCA (asigurare obligatorie auto) şi Casco (asigurarea
auto facultativă).
Diferenţele dintre cele două tipuri de asigurări sunt deja cunoscute. Dorim doar să
reamintim că RCA este mai ieftină deoarece este obligatorie (riscul este dispersat) şi se referă
la daune provocate terţilor, iar Casco este o asigurare mai scumpă (datorită numărului mai
redus de asiguraţi) şi se referă la maşina proprie.
O fraudă comună este realizată în momentul în care o maşină scumpă (să presupunem
cu o valoare mai mare de 8.000 euro) provoacă o daună mică/medie, din culpă, unei maşini
mai ieftine/vechi. În mod normal, maşina mai ieftină/veche ar trebui reparată de RCA a
maşinii vinovate. Maşina scumpă va fi reparată folosind casco (dacă această asigurare există),
sau din fonduri personale. Pierderea e mai mare pentru maşina scumpă. Frauda e realizată
prin „înţelegerea şoferilor implicaţi” (ei vor schimba vinovatul pentru o sumă mai ridicată
decât valoarea maşinii ieftine/vechi), înainte de venirea Poliţiei. În acest caz, maşina scumpă
va fi reparată folosind asigurarea RCA a maşinii ieftine/vechi.
Această fraudare a companiilor de asigurări funcţionează până când va exista o bază
de date naţională, folosită de societăţile de asigurare. CEDAM(1) a devenit activă în 2006, dar
informaţia disponibilă este încă destul de ineficientă. Această bază de date va fi mai operativă
când va arăta şi rata de daune pentru fiecare şofer. Iar când un şofer îşi va înnoi poliţa RCA,
toate companiile de asigurări vor putea verifica, în baza lor de date, istoricul daunelor
şoferului şi, în acest caz, se va aplica o clauză de malus. Însă un malus de 10-50% poate
reprezenta o diferenţă de 100-150 euro, uneori incomparabil cu nivelul fraudei.
Aceeaşi situaţie apare în cazul poliţei de asigurare carte verde (combinată cu RCA).
Multe maşini vechi/ieftine româneşti sunt implicate în accidente spectaculoase în străinătate –
în special în Europa de Est, iar maşinile avariate sunt maşini de lux. Iniţial, acestea prezintă
daune mici/medii, iar pentru a fi reparate e nevoie de asigurare internaţională.
Cartea verde este o bună opţiune, deoarece banii sosesc prin transfer internaţional. Maşina
românească ce a avariat maşina luxoasă chiar în partea în care era deja avariată, iar Poliţia va
întocmi un raport unde se menţionează că partea vinovată este şoferul român. Maşina veche
/ieftină este, de obicei, avariată total (proprietarul va primi o sumă mai mare decât valoarea
acesteia de la cealaltă parte implicată), iar maşina de lux va fi reparată folosind cartea verde
românească. Costul reparaţiei soseşte în România, iar compania de asigurări trebuie să o plătească
sau România poate fi exclusă din Convenţia Internaţională Cartea Verde.
După cum spuneam anterior, aceste fraude sunt foarte dificil de demonstrat.
Companiile de asigurări fac diverse cercetări în aceste ţări şi nu numai, şi încearcă să obţină
informaţii despre maşina luxoasă avariată. În unele cazuri, companii de asigurări
internaţionale sau Poliţia pot oferi informaţii importante. În acest caz despăgubirea nu va fi
plătită, iar persoanele implicate vor fi deferite justiţiei, în ţara de origine.
Un alt tip de fraudă ce se petrece în afara României este furtul de maşini „aranjat”. Se
întâmplă în cazul maşinilor de lux. Persoana asigurată dă maşina, în schimbul unei sume de
bani sub valoarea pieţei unei „organizaţii specializate”, şi după 1-3 zile va declara lipsa
maşinii. Societatea de asigurări îi va plăti suma asigurată, iar această sumă totală va fi mai
ridicată decât valoarea reală a maşinii. Hoţii au făcut o afacere bună, la fel şi persoana
asigurată – folosind banii companiei de asigurări.
Şi în acest caz frauda e dificil de dovedit, de aceea societatea de asigurare va lua
anumite măsuri de prevenţie:
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– În caz de furt proprietarul trebuie să prezinte toate cheile declarate iniţial, şi
telecomenzile (minimum 2), documentele originale ale maşinii (certificatul de
înmatriculare şi cartea de identitate)
– În caz de furt în afara României, asigurarea va acoperi 70-85% din suma asigurată
În ciuda acestor măsuri, companiile naţionale de asigurări continuă să fie înşelate prin
această metodă.
O altă fraudă frecventă se întâmplă în cazul declaraţiei false a celor doi şoferi. Una
dintre maşini prezintă o avarie serioasă după accident (de exemplu, maşina a derapat) din
vina şoferului. Deoarece maşina nu are Casco, proprietarul ar trebui să repare avariile. Însă,
folosind un alt şofer, cu maşina neafectată de accident, al doilea şofer va declara că a intrat pe
contrasens, iar primul şofer, încercând să-l evite, a derapat şi a avariat maşina. Bineînţeles,
cei doi şoferi se cunosc şi fac ca declaraţia să pară reală. Agentul de Poliţie va lua în
considerare declaraţia, iar maşina avariată va fi reparată folosind asigurarea RCA a
„prietenului”.
În multe cazuri, aceste fraude nu pot fi dovedite de specialist, însă e posibil dacă au
existat martori. Practica dovedeşte că în aceste cazuri nu există martori deoarece accidentele
se petrec în afara localităţilor.
O fraudă auto spectaculoasă se poate petrece prin implicarea cascadorilor. Maşinile de
lux la mâna a doua sunt cumpărate din străinătate. Preţul de achiziţie este de obicei mai mic
decât suma asigurată. De exemplu, un BMW X5 3.0D din 2006 costă pe piaţa auto din
Germania în jur de 30.000 euro. Companiile de asigurări folosesc o rată a deprecierii de 20%
după 2 ani, iar valoarea din nou a celui mai ieftin model este 50.000 euro. Deci suma
asigurată este 40.000 euro. Se poate observa cu uşurinţă o diferenţă de 10.000 euro între cele
două sume. Diferenţa poate fi şi mai mare în cazul unor maşini mai scumpe.
Odată asigurată o astfel de maşină, cascadorul provoacă un accident înscenat, iar
dauna va fi declarată de compania de asigurări ca daună totală. Datorită experienţei,
cascadorul nu este vătămat în urma accidentului, îşi primeşte comisionul, iar persoana
asigurată primeşte o sumă mai mare decât costul maşinii. Acest tip de fraudă are o rază de
acţiune mai mică, deoarece dacă un cascador produce mai mult de un accident, va deveni
obiect al suspiciunii. Din nefericire, cascadorul şi persoana asigurată pot schimba societatea
de asigurare, după eveniment. Acest fapt este posibil datorită lipsei unei baze de date
naţionale pentru acest fel de evenimente. Oricum, în cazuri speciale, companiile de asigurări
iau legătura, şi în anumite situaţii se ajută reciproc.
Acelaşi tip de maşini luxoase fac obiectul fraudei prin furt. Proprietarul îşi va fura
propria maşină (şi va vinde piesele la service-urile auto) sau va lăsa ca maşina să fie furată de
persoane specializate. Persoana asigurată va primi suma care în majoritatea cazurilor va fi cu
20% mai ridicată decât valoarea de piaţă.
Diferenţa mare între suma asigurată şi valoarea de piaţă reprezintă o tentaţie chiar şi
pentru persoanele oneste care cumpără maşini luxoase la mâna a doua. Pentru a limita aceste
fraude, companiile de asigurări au introdus o franşiză obligatorie deductibilă pentru daună
totală sau furt, doar pentru maşinile scumpe/luxoase.
O altă modalitate de a elimina această fraudă este de a accepta preţul de achiziţie al
maşinii scumpe/luxoase, la mâna a doua, dacă valoarea de piaţă este mai scăzută decât
valoarea reală determinată folosind metodele companiei de asigurări. O problemă pentru
acest tip de maşini este reprezentată de opţiunile suplimentare sau personalizarea
caracteristicilor ce nu se regăsesc în cataloage. La momentul încheierii asigurării este foarte
important să se determine valoarea reală a acestor opţiuni (tuning, aparate electronice, jenţi
din aliaje etc.), cu obligativitatea fotografierii acestora. Încheierea poliţei pentru aceste maşini
este posibilă doar cu aprobarea şefului de departament al societăţii de asigurare (după o
verificare temeinică, internaţională a maşinii).
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4. Concluzii
Pentru a evita sau, dacă e posibil, pentru a elimina fraudele în asigurări, această
„bătălie” trebuie supravegheată printr-un program controlat de o organizaţie specială – un
birou naţional de investigare şi evitare a fraudelor în asigurări. Probabil acest birou ar trebui
să aibă autoritate statală, şi să fie constituit prin efortul companiilor de asigurări din România.
Rolul acestui birou ar fi să prevină, să evite frauda, să prezinte permanent exemple de
fraude şi să constituie o bază de date naţională pentru prevenirea dezvoltării fraudelor. De
asemenea, această organizaţie ar trebui să fie afiliată organizaţiilor similare internaţionale.
O altă modalitate de a preveni frauda din cauze interne este de a oferi agenţilor de
daune şi celor care întocmesc poliţele de asigurare salarii mai ridicate, pentru a nu fi atraşi de
stimulentele financiare frauduloase.
De asemenea, ar trebui să existe un sistem legal punitiv, cu amenzi mari şi consecinţe
penale, care pot fi finalizate chiar cu închisoare. Dar dacă dorim să realizăm toate aceste
aspecte, trebuie să se acţioneze unitar, cu implicarea tuturor companiilor de asigurări, care să
conlucreze pentru beneficiul întregii industrii.
Notă
(1)

Cedam.csa-isc.ro: CEDAM – bază de date naţională.
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APLICAŢII ALE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE
ÎN DOMENIUL FINANCIAR
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Rezumat. Prezentul articol prezintă câteva din tehnicile specifice inteligenţei
artificiale aplicate domeniului financiar. Prin soluţiile nedeterministe şi simplitatea
algoritmilor utilizaţi, inteligenţa artificială poate constitui o bună alternativă pentru
rezolvarea unor probleme financiare care necesită calcule cu multe variabile sau optimizări
complexe.
Cuvinte-cheie: informatică aplicată; inteligenţă artificială; algoritmi genetici; pieţe
financiare; portofolii de titluri.
Clasificare REL: 10J, 11B.
Clasificare JEL : C63, G11.
1. Introducere
Bazele inteligenţei artificiale au fost puse în anii ’50. Astfel, în 1950, Alan Turing
(reputat matematician englez şi unul dintre părinţii ştiinţei calculatoarelor) analiza în articolul
său „Computing Machinery and Intelligence” posibilitatea simulării comportamentului uman
cu ajutorul calculatorului. În acelaşi articol, Turing propunea şi un test (cunoscut sub
denumirea de testul Turing) după care o maşină (calculator) poate fi considerată inteligentă.
În esenţă, testul consideră o maşină inteligentă în măsura în care un observator izolat nu poate
să facă nicio deosebire între răspunsurile aparatului şi cele ale unui om. Până la această oră
însă, niciun calculator sau program nu a trecut acest test...
Termenul de inteligenţă artificială (IA) a fost introdus la Conferinţa de la Dartmouth
College din 1956 şi a cunoscut de-a lungul timpului mai multe definiţii, care pot fi restrânse
la următoarea: „Inteligenţa artificială este ştiinţa care se ocupă cu simularea creierului uman
de către calculator”. În perioada următoare, domeniul IA s-a diversificat pe mai multe
subdomenii, cum ar fi: reprezentarea cunoştinţelor, demonstrarea automată a teoremelor,
sistemele expert, teoria jocurilor, prelucrarea imaginilor şi a sunetelor, robotică etc.
Chiar dacă, la ora actuală, IA este departe de aşteptările şi previziunile emise de specialişti
încă din anii ‘56, totuşi trebuie subliniate câteva din tehnologiile IA care şi-au dovedit eficienţa şi
utilitatea într-un număr impresionant de domenii, printre care şi cel financiar:

a) Reţelele neuronale reprezintă tehnici IA prin care se simulează sistemul nervos.
Elementul central al unei reţele neuronale îl reprezintă neuronul artificial, care, la fel ca şi cel
biologic, dispune de un corp, un număr de intrări (dendrite) şi o singură ieşire (axon).
Programarea unei reţele neuronale presupune determinarea legăturilor dintre neuroni, precum
şi a unor ponderi (coeficienţi) asociate acestora. În funcţie de conexiunile stabilite între
neuroni şi de coeficienţii aferenţi acestora va rezulta comportamentul reţelei.
Cu toate că reţelele neuronale reprezintă modele mult simplificate ale sistemului
nervos, ele prezintă trei capacităţi esenţiale ale acestuia: învăţarea, generalizarea şi sinteza.
Reţelele neuronale s-au dovedit deosebit de utile în:
• Aproximarea şi modelarea unor funcţii neliniare;
• Recunoaşterea formelor şi a scrisului;
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• Recunoaşterea vocii;
• Controlul sistemelor;
• Teoria jocurilor
• etc.
b) Algoritmii genetici sunt inspiraţi din principiul evoluţionist al lui Darwin, conform
căruia indivizii cei mai reprezentativi au şanse mai mari de supravieţuire şi de reproducere.
Individul este reprezentat de un cromozom alcătuit din mai multe gene care descriu caracterul
său. „Speranţa de viaţă” a unui cromozom este dată de valoarea unei funcţii de conformitate
obţinută pe baza genelor şi care este dependentă de specificul problemei de rezolvat.
Populaţia de cromozomi va reprezenta mulţimea soluţiilor problemei, iar cromozomii cu cele
mai mari valori ale funcţiei de conformitate vor reprezenta şi cele mai bune soluţii. Prin
operaţii specifice geneticii (încrucişare, mutaţie, selecţie), populaţia de cromozomi este
supusă unor transformări succesive până când se obţine soluţia căutată sau una apropiată.
Algoritmii genetici sunt utilizaţi cu succes pentru rezolvarea unor probleme precum:
• Optimizarea unor funcţii cu mai multe variabile;
• Căutări în baze de date sau mulţimi foarte mari;
• Teoria jocurilor (inclusiv jocurile de întreprindere);
• etc.
c) Sistemele expert sunt sisteme software care pot utiliza cunoştinţele unui expert
uman în scopul rezolvării unei probleme. Un sistem expert conţine două componente
fundamentale: baza de cunoştinţe emise de expertul uman şi un motor de inferenţă care
controlează execuţia programului. Cunoştinţele domeniului sunt înmagazinate în reguli, iar
cele specifice problemei sunt memorate ca fapte; motorul de inferenţă stabileşte aplicarea
cunoştinţelor domeniului la problema dată, fără nicio intervenţie din partea utilizatorului
Sistemele expert constituie poate cele mai frecvente aplicaţii ale IA ce şi-au găsit
aplicabilitatea în majoritatea domeniilor:
• Finanţe;
• Medicină;
• Economie;
• Industrie;
• etc.
d) Sistemele multiagent inteligente reprezintă o tehnică IA relativ nouă (dezvoltată în
anii ’90) prin care se pot analiza, modela şi implementa sisteme complexe, cum ar fi cele
economice. Termenul de agent descrie orice entitate autonomă capabilă să execute operaţii şi
să rezolve anumite probleme într-un mediu oarecare. Un sistem multiagent este conceput şi
implementat ca un sistem format din mai mulţi agenţi interactivi care se pot coordona în
scopul rezolvării anumitor probleme. Bineînţeles, cu cât sistemul modelat este mai complex,
cu atât sistemul multiagent va fi mai dificil de implementat.
Cele mai multe aplicaţii ale sistemelor multiagent vizează următoarele domenii:
• Organizaţii virtuale;
• Tranzacţii cu titluri;
• Agenţii pentru cumpărături;
• Procesarea limbajului natural;
• etc.
2. Algoritmi genetici

Studiul nostru s-a concentrat asupra aplicaţiilor financiare ale algoritmilor genetici,
motiv pentru care considerăm utilă o descriere mai detaliată a acestora.
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2.1. Fundamente
Algoritmii genetici au apărut în urma cercetărilor întreprinse începând cu anii ‘50 în
scopul simulării sistemelor biologice cu ajutorul calculatorului. În 1975, John Holland (de la
Universitatea din Michigan) a fundamentat principiile algoritmilor genetici aşa după cum
sunt cum sunt cunoscuţi astăzi.
Algoritmii genetici se bazează pe procesul evoluţionist (emis de Darwin) şi utilizează
câteva fenomene naturale: moştenirea genetică şi lupta pentru supravieţuire. Un algoritm
genetic generează o populaţie de indivizi la fiecare iteraţie, indivizii reprezentând soluţii
potenţiale. Fiecare populaţie este generată pe baza indivizilor celor mai reprezentativi
selectaţi din populaţia precedentă. Indivizii mai sunt numiţi şi cromozomi şi sunt formaţi
dintr-un număr oarecare de gene, care, de regulă, reprezintă valori binare (0 şi 1).
1011001010
Figura 1. Strucura unui cromozom

Un algoritm genetic utilizează trei operatori, împrumutaţi din natură, a căror descriere
sumară este prezentată în continuare:
a) Încrucişarea este un operator, de regulă, binar, ce este folosit pentru crearea unor
noi cromozomi prin combinarea genelor provenite de la doi cromozomi-părinţi. De exemplu,
considerând X şi Y cromozomii părinţi, cu structurile:
X=x1,x2,...,xn
Y=y1,y2,...yn,
prin încrucişare vor rezulta următorii cromozomi copii:
X’=x1,x2,...,xk, yk+1, yk+2..., yn-k
Y’=y1,y2,...yk, xk+1, xk+2..., xn-k.
Valoarea lui k se numeşte „punct de tăietură” şi reprezintă poziţia genei după care se
face combinarea.
X

1111100000

Y

0000011111

X’ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Y’ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Figura 2. Încrucişare după punctul de tăietură = 4

b) Mutaţia reprezintă un operator unar care presupune schimbarea complet aleatorie a
unei gene dintr-un cromozom. Mutaţia este operatorul care asigură apariţia unor indivizi cu
caracteristici noi.
1011001010

1010001010
Figura 3. Mutaţia genetică
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c) Selecţia este procesul prin care sunt păstraţi numai cromozomii cei mai
reprezentativi pentru problema dată. Prin selecţie se urmăreşte maximizarea performanţei
indivizilor. Selectarea cromozomilor se face în funcţie de fitness-ul lor, care este atribuit
proporţional cu o funcţie de conformitate specifică problemei.
Un model general al algoritmilor genetici ar fi următorul:
9 Se iniţiază o populaţie aleatorie
9 Se evaluează populaţia
9 Sunt selectaţi cromozomi reprezentativi
9 Se aplică operatorii de încrucişare şi mutaţie asupra selecţiei
9 Se generează o nouă populaţie
În general, algoritmul se încheie în momentul în care fie s-a obţinut soluţia căutată, fie
s-a atins numărul de generaţii propus. În acest ultim caz, se consideră drept soluţie a
problemei cromozomul cel mai promiţător din populaţia finală.
2.2 Aplicaţie privind simularea comportamentului investitorilor
Prima aplicaţie pe care am dezvoltat-o a vizat simularea grafică a comportamentului
investitorilor de pe piaţa financiară, prin intermediul algoritmilor genetici. De exemplu,
presupunând că pe piaţă există 2 titluri A şi B, am testat capacitatea de adaptare a
cromozomilor şi de a migra către cele două titluri, în două situaţii diferite:
a) Cazul în care A şi B presupun rentabilităţi egale: pornind cu o populaţie aleatorie,
am observat că, în timp, cromozomii tind să se repartizeze aproape uniform în jurul celor
două puncte A şi B. Situaţia modelată este apropiată de cea reală, deoarece într-un astfel de
caz, investitorii de pe piaţă sunt atraşi în mod egal de cele două titluri.

...
T0

...
T4

T12

Figura 4. Migrarea cvasiuniformă a investitorilor către titlurile A şi B

b) Cazul în care un titlu (B) are o rentabilitate mai bună decât celălalt (A): chiar dacă
în populaţia iniţială nu există niciun cromozom ataşat vreunui titlu, după câteva iteraţii (în
cazul nostru 4) se observă o concentrare din ce în ce mai accentuată a cromozomilor spre
titlul B. Acest comportament este cât se poate de firesc, dacă avem în vedere faptul că şi în
realitate tendinţa investitorilor este să orienteze către acţiunile cele mai rentabile.

...
T0

...
T4

T10

Figura 5. Concentrarea investitorilor către titlul cel mai rentabil (B)
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2.3. Aplicaţie pentru optimizarea unui portofoliu de titluri
Poate cele mai frecvente aplicaţii ale algoritmilor genetici din domeniul financiar
constau în optimizarea portofoliilor de titluri. Pornind de la ecuaţiile lui Markowitz,
aplicaţiile propun diferite implementări pentru algoritmii genetici, astfel încât să genereze
soluţii apropiate de cele obţinute pe cale matematică. Precizăm în acest sens cercetările
efectuate de Chen, Soleimani ş.a. (pentru a le aminti doar pe cele mai recente), publicate în
revista de specialitate Expert Systems with Applications.
În cadrul cercetării noastre, am dezvoltat un program care permite determinarea
structurii optime a unui portofoliu de titluri în funcţie de trei parametri:
9 rentabilitatea scontată a fiecărui titlu (ri);
9 riscul aferent fiecărui titlu (σi);
9 rentabilitatea totală aşteptată de investitor (R).
Bineînţeles, obiectivul urmărit constă în construirea unui portofoliu cu un risc minim
şi o rentabilitate apropiată, dacă nu chiar egală, cu cea propusă de investitor. Cromozomii
fiecărei populaţii vor constitui variante ale portofoliului, în care fiecare titlu are o anumită
pondere (wi). Populaţia iniţială conţine doar cromozomi nuli (ponderile sunt toate 0).
Aplicaţia permite precizarea şi modificarea numărului de cromozomi din populaţie, a
numărului de gene specifice cromozomilor, precum şi a limitei rentabilităţii totale. Din
experimentele efectuate, am ajuns la concluzia că pentru atingerea unei rentabilităţi cu un
prag de o precizie mare sunt necesare circa 20 de gene per cromozom şi în jur de 1.000 de
cromozomi. Populaţiile noi sunt obţinute prin aplicarea operatorilor de încrucişare şi mutaţie
asupra cromozomilor (portofoliile) cu cele mai mici riscuri şi cu rentabilitatea totală cât mai
apropiată de cea propusă de investitor.
De exemplu, să presupunem că dispunem de 4 titluri A, B, C, D cu următoarele
caracteristici:
Titlul
A
B
C
D

Rentabilitate
2,00
3,10
2,10
2,50

Risc
1,00
2,00
1,50
1,60

În plus, să considerăm că rentabilitatea aşteptată pentru întregul portofoliu (R) este
de 2,35. Se cere să se obţină ponderea fiecărui titlu (w) astfel încât rentabilitatea portofoliului
să fie egală cu R, iar riscul total să minim. Soluţiile generate de aplicaţie sunt afişate în
tabelul următor. Facem menţiunea că, din fiecare generaţie, este afişat doar cromozomul cel
mai reprezentativ:
Generaţia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A

B

C

D

0,0000
0,0000
0,6667
0,0000
0,0000
0,0000
0,2500
0,2500
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,5000

0,0000
0,0000
0,3333
0,2500
0,2500
0,2500
0,1250
0,1250
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2500

0,0000
0,0000
0,0000
0,7500
0,7500
0,7500
0,2500
0,2500
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,1250

0,0000
1,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3750
0,3750
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
0,1250

Rentabilitate

Risc

0,0000
2,5000
2,3667
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500

0,0000
1,6000
1,3333
1,6250
1,6250
1,6250
1,4750
1,4750
1,4700
1,4700
1,4700
1,4700
1,4700
1,3875
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Generaţia
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500

0,1250
0,1250
0,1250
0,1250
0,1250
0,1250

0,1250
0,1250
0,1250
0,1250
0,1250
0,1250

Rentabilitate

Risc

2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500
2,3500

1,3875
1,3875
1,3875
1,3875
1,3875
1,3875

Observaţii: încă de la a patra iteraţie (populaţie) algoritmul a obţinut o soluţie a
problemei (rentabilitatea portofoliului este egală cu 2,35). Totuşi, aceasta nu este şi cea mai
bună, deoarece odată cu obţinerea noilor populaţii de cromozomi apar şi soluţii mai bune, în
care riscul total este de 1,4750, 1,4700, respectiv 1,3875. În final, putem considera soluţia
portofoliul în care titlurile au următoarele ponderi A(0,5000), B(0,2500), C(0,1250),
rentabilitatea este de 2,3500, iar riscul de 1,3875.
3. Concluzii

Din păcate, la noi în ţară, aplicaţiile inteligenţei artificiale în economie au fost reduse
la sistemele expert, pentru care interesul manifestat în anii ’90 a fost mult diminuat. Studiul
nostru se doreşte a fi o punere în temă cu privire la celelalte tehnici IA ce îşi pot găsi
aplicabilitate în domeniul financiar şi care suscită, în continuare, interesul cercetătorilor
preocupaţi de găsirea de noi soluţii pentru problemele specifice pieţelor financiare, în special,
şi a celor economice, în general.
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INCIDENŢA MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE ASUPRA
SUSTENABILITĂŢII DATORIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA
Emilian Constantin MIRICESCU
Emilia Mioara CÂMPEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Sustenabilitatea datoriei publice poate fi realizată pe termen lung şi prin
măsurile specifice managementului datoriei publice. Modificările legislative din acest
domeniu au condus atât la reducerea gradului de îndatorare şi a dobânzilor la datoria
publică, cât şi la schimbări la nivelul instrumentelor finaciare, a scadenţelor, dar şi a
devizelor în care este contractată datoria publică în România. Scopul lucrării este de a
prezenta modificările legislative şi de a evidenţia efectele acestor schimbări asupra
sustenabilităţii datoriei publice la nivelul României.
Cuvinte-cheie: datorie publică guvernamentală; datorie publică locală; rating de ţară;
deficit bugetar; sustenabilitate.
Clasificare JEL: H62, H63.
1. Introducere
Datoria publică este considerată sustenabilă atunci când autorităţile statului pot
rambursa creditorilor serviciul datoriei publice, fără a fi nevoite să realizeze în viitor ajustări
ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Astfel, autorităţile publice sunt nevoite să înregistreze
surplusuri primare suficient de ridicate pentru a finanţa dobânzile aferente datoriei publice.
Această afirmaţie este relevantă pentru ceea ce literatura financiară
denumeşte
„solvabilitatea guvernamentală”.
În prezent, din dorinţa de a satiface cât mai bine necesităţile1 cetăţenilor ce trăiesc pe
teritoriul lor, autorităţile publice centrale şi locale sunt nevoite sa efectueze cheltuieli publice în
majoritatea cazurilor mai mari decât acestea reuşesc să colecteze sub formă de venituri fiscale sau
nefiscale ordinare, deoarece, aşa cum evidenţiază Zipf (2000, p. 50), „guvernele au trebuit
întotdeauna să se împrumute pentru a se putea descurca, nu pentru că ar fi mai risipitoare decât
noi «ceilalţi», ci pentru că maselor largi de cetăţeni (...) le-a fost întotdeauna mai uşor să
cheltuiască banii pentru binele public decât să-şi plătească impozitele datorate.”
Indiferent de motivele contractării de împrumuturi publice, soldul acestora rămas de
rambursat într-un anumit moment formează datoria publică a unui stat. Moşteanu, Câmpeanu,
Cataramă şi Miricescu (2008: p. 8) afirmă că „totalitatea obligaţiilor financiare directe şi
indirecte asumate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale evidenţiază
datoria publică.”
Dacă în perioada capitalismului ascendent apariţia deficitului bugetar şi apelul la
împrumuturi publice nu erau de dorit, deoarece erau considerate o povară pentru generaţiile
viitoare, concepţia intervenţionistă apărută după marea recesiune economică mondială susţine
faptul că împrumuturile publice reprezintă pârghii economico-financiare ce pot influenţa
economia unei ţări. Un management eficient al datoriei publice constituie o provocare pentru
statele contemporane, deoarece utilizarea împrumuturilor în scop productiv şi nu pentru
consum generează efecte pozitive privind onorarea la timp a serviciului datoriei publice,
creşterea produsului intern brut, ocuparea mai bună a resurselor de muncă, iar în final se
asigură un nivel de trai mai bun cetăţenilor acestora.
În schimb, un management inadecvat al portofoliului datoriei publice conduce la
efecte negative legate de posibilitatea intrării în incapacitate de plată. Exemple elocvente sunt
65
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atât problemele cu care s-a confruntat România alături de ţările în dezvoltare în perioada
anilor ’80, cât şi evoluţii recente(2) precum criza financiară din anul 1997 a „tigrilor asiatici”,
din anul 1998 a Federaţiei Ruse şi din anul 2001 a Argentinei. Datorită creşterii exagerate a
ratei dobânzii, România a intrat la începutul anilor ’80 în încetare parţială de plăţi, fiind
nevoită să negocieze reeşalonări în valoare de 3,8 miliarde de dolari în cadrul Clubului de la
Londra şi 0,5 miliarde de dolari în cadrul Clubului de la Paris. A urmat o politică de
austeritate şi rambursare anticipată a datoriei externe, cu preţul reducerii importurilor şi
investiţiilor, precum şi a creşterii exporturilor generatoare de valută, astfel încât la căderea
regimului comunist datoria publică externă era practic inexistentă.
2. Evoluţii legislative
Dimensionarea, structurarea, contractarea, derularea, înregistrarea şi raportarea
datoriei publice presupune existenţa unor norme juridice clare, care să nu lase loc la
interpretări din partea instituţiilor ce se ocupă cu managementul acesteia. Legislaţia
românească în domeniu a reflectat etapele de dezvoltare a economiei ţării noastre. Deşi au
fost contractate împrumuturi publice imediat după anul 1990, totuşi actele normative au
apărut cu întârziere:
- Legea privind datoria publică nr. 91/1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din
10 ianuarie 1994, este prima normă juridică ce defineşte condiţiile specifice în care
România poate contracta împrumuturi publice;
- Legea privind finanţele publice locale nr. 189/1998, publicată în Monitorul Oficial
nr. 404 din 22 octombrie 1998, lasă posibilitatea administraţiei publice locale să
contracteze împrumuturi pe termen mediu şi lung;
- Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 17
mai 1999, este adaptată la necesităţile privind piaţa de capital;
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial nr.
204 din 23 aprilie 2001, defineşte autonomia locală în contextul căreia autorităţile
administraţiei publice locale pot contracta împrumuturi;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 431 din 19 iunie 2003;
- Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 29
iunie 2004, este formulată în contextul negocierilor de aderare la structurile
economice europene;
- Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, publicată în Monitorul Oficial
nr. 618 din 18 iulie 2006;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul
Oficial nr. 439 din 28 iunie 2007, aduce o serie de îmbunătăţiri mai ales în privinţa
managementului datoriei publice guvernamentale.

Datoria publică este gestionată separat pe cele două componente ale acesteia,
respectiv:
- datoria publică guvernamentală de către Ministerul Finanţelor Publice;
- datoria publică locală de către autorităţile administraţiei publice locale.
În viitor, nu va mai fi aprobat prin lege plafonul de îndatorare publică. Volumul
maxim al împrumuturilor ce pot fi contractate pe parcursul unui an va fi aprobat prin legea
anuală a bugetului de stat ori prin legile de aprobare a acordării de garanţii sau
subîmprumuturi. Pentru a limita ponderea datoriei garantate în totalul datoriei publice
guvernamentale şi a diminua riscurile asumate de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de
garant, garanţiile de stat, precum şi beneficiarii acordurilor de subîmprumut se vor aproba
prin lege numai după obţinerea avizului Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi
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Asigurări(3). Prin perfecţionarea legislaţiei în domeniu, au apărut noi constrângeri menite să
asigure o gestiune prudentă a datoriei publice.
3. Scopurile contractării împrumuturilor publice
Considerăm necesară efectuarea acestei analize deoarece acumularea de datorie
publică cu scopul de a acoperi preponderent necesităţi de consum poate conduce pe termen
lung la imposibilitatea achitării serviciului datoriei publice ajunse la scadenţă.
Legea nr. 81/1999 a prevăzut cele mai multe destinaţii pentru împrumuturile de stat.
Ulterior, numărul acestora s-a restrâns, iar odată cu perfecţionarea legislaţiei din anul 2007
remarcăm apariţia de restricţii suplimentare. A fost limitată posibilitatea contractării de
datorie publică în vederea susţinerii balanţei de plăţi şi eliminată în cazul rezervei valutare a
statului, a finanţării deficitelor temporare ale bugetului Trezoreriei statului din exerciţiul
curent şi finanţarea unor proiecte aprobate prin hotărâre a Guvernului(4). Posibilitatea
rambursării anticipate(5) a datoriei publice guvernamentale va avea efecte pozitive în
managementul eficient al acesteia.
Scopurile contractării obligaţiilor de natura datoriei publice
guvernamentale

Tabelul 1
Legea nr. 91/1993

Refinanţarea datoriei
publice interne

Finanţarea proiectelor de
investiţii de interes
naţional

Legea nr. 81/1999
Legea nr. 313/2004
OUG nr. 64/2007
Finanţarea deficitului bugetului de stat
Finanţarea necesităţilor pe
Finanţarea deficitelor temporare ale bugetului de stat
termen scurt ale bugetului
de stat
Finanţarea deficitelor temporare ale bugetului asigurărilor
sociale de stat
Finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale
bugetului asigurărilor sociale de stat
Finanţarea deficitelor
temporare ale bugetului
Trezoreriei statului din
exerciţiul curent
Refinanţarea datoriei publice
Refinanţarea şi ramburarea
anticipată a datoriei publice
guvernamentale
Susţinerea balanţei de plăţi şi consolidarea rezervei
Susţinerea balanţei de plăţi
valutare
Menţinerea în permanenţă a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei
statului
Finanţarea proiectelor de
Finanţarea unor proiecte Finanţarea pe bază de lege a
investiţii pentru dezvoltarea
sau a altor necesităţi
unor programe/proiecte sau a
sectoarelor prioritare ale
aprobate prin hotărâre a altor necesităţi prioritare pentru
economiei
guvernului
economia românească
Finanţarea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii
cu capital românesc
Finanţarea achiziţionării de
bunuri şi servicii inclusiv
importul de materii prime şi
resurse energetice
Îndeplinirea obligaţiilor
legate de garanţiile de stat
pentru împrumuturi
Amortizarea şi achitarea
împrumuturilor guvernamentale
şi răscumpărarea datoriei
neachitate, incluzând capitalul,
dobânda şi alte costuri
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Legea nr. 91/1993

Legea nr. 81/1999
Finanţarea cheltuielilor
legate de lichidarea
consecinţelor dezastrelor
naturale şi ale altor
calamităţi
Alte necesităţi aprobate prin legi speciale

Legea nr. 313/2004

OUG nr. 64/2007

Alte situaţii prevăzute de lege

Sursa: Prelucrări proprii după legislaţia aferentă datoriei publice.

Chiar dacă legislaţia s-a modificat, totuşi scopurile contractării sau garantării de
împrumuturi publice locale s-au menţinut, referindu-se la acoperirea a trei obiective:
1. realizarea de investiţii publice de interes local;
2. refinanţarea datoriei publice locale;
3. acoperirea golurilor temporare de casă ca urmare a decalajului dintre încasările şi
plăţile bugetului local.
Deci, destinaţiile împrumuturilor publice locale respectă principiul conform căruia
este de dorit ca statul să se împrumute nu pentru consum (pentru că aceasta înseamnă că se
consumă mai mult decât se produce), ci pentru investiţii, respectiv pentru dezvoltare (Bercea,
2004, p. 18). În acest fel, se evită acumularea de datorie pentru necesităţi de consum, chiar
dacă acestea sunt uneori presante pentru decidenţii publici. Pentru ca gestionarii împrumuturilor guvernamentale sau locale să nu se confrunte cu efecte negative în viitor, este important
ca acestea să fie structurate adecvat pentru a evita declanşarea sau propagarea de crize
economice (Călin, 2006, p. 197).
4. Analiza datoriei publice în România
Modificările legislative au generat mutaţii la nivelul operaţiilor aferente
managementului datoriei publice, vizând: (i) diversificarea instrumentelor financiare; (ii)
metodele de plasare a titlurilor de stat; (iii) maturitatea titlurilor de stat; (iv) lansarea de
emisiuni de titluri de stat în valută (v) folosirea în ultimul timp preponderent a resurselor
denominate în moneda naţională pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor. Aceste măsuri
au condus la modificări ale structurii datoriei publice, reducerea gradului de îndatorare,
precum şi a dobânzilor la datoria publică.
TITLURI DE STAT, INCLUSIV CERTIFICATELE DE
Figura 1. Instrumentele
TREZORERIE PENTRU POPULAŢIE
NERĂSCUMPĂRATE LA SCADENŢĂ ŞI
TRANSFORMATE ÎN CERTIFICATE DE DEPOZIT
ÎMPRUMUTURI DE LA INSTITUTII FINANCIARE
ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE
ÎMPRUMUTURI DE LA GUVERNE ŞI AGENŢII
GUVERNAMENTALE STRĂINE, INSTITUŢII
FINANCIARE INTERNAŢIONALE SAU DE LA
ALTE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
ÎMPRUMUTURI TEMPORARE DIN
DISPONIBILITĂŢILE CONTULUI CURENT
GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

INSTRUMENTE STRUCTURATE, CUM
datoriei publice guvernamentale
AR FI CREDITE FURNIZOR

INSTRUMENTE DE
DATORIE PUBLICĂ
GUVERNAMENTALĂ

ÎMPRUMUTURI
PUBLICE

LEASING FINANCIAR
SCRISORI DE GARANŢIE
DE STAT
INSTRUMENTE DE CASH
MANAGEMENT (ATRAGERE DE
DEPOZITE, OPERAŢIUNI REPO ŞI
ALTELE ASEMENEA)

DATORIE PUBLICĂ
GUVERNAMENTALĂ

Sursa: Prelucrări proprii pe baza prevederilor legislative.

Figura 1. Instrumentele datoriei publice guvernamentale

68

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

69

ÎMPRUMUTURI DE LA BĂNCILE
COMERCIALE SAU DE LA ALTE
INSTITUTII DE CREDIT

TITLURI DE VALOARE

INSTRUMENTE DE
DATORIE PUBLICĂ
LOCALĂ

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE DIN
DISPONIBILITĂŢILE CONTULUI
CURENT GENERAL AL
TREZORERIEI STATULUI

CREDITE FURNIZOR

LEASING FINANCIAR

ÎMPRUMUTURI

GARANŢIE LOCALĂ
DATORIE PUBLICĂ
LOCALĂ

Sursa: Prelucrări proprii pe baza prevederilor legislative.

Figura 2. Instrumentele datoriei publice locale

În figurile 1 şi 2 am evidenţiat circuitul de formare atât în cazul datoriei publice
guvernamentale, cât şi locale, pornind de la instrumentele utilizate la contractarea împrumuturilor. Guvernul are în plus faţă de autorităţile locale şi posibilitatea de a contracta
împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare sau organizaţii internaţionale şi de a utiliza instrumente de cash management (atragere de depozite,
operaţiuni repo).

46,19%

55%

65,31%

62,92%

66,17%

59,62%

80%

58,77%

100%

57%

4.1. Datoria publică în funcţie de maturitatea iniţială
Maturitatea influenţează gestionarea riscurilor de refinanţare şi lichiditate. În cazul
împrumuturilor publice având destinaţii productive este necesar ca termenul de recuperare a
investiţiei să fie mai redus decât maturitatea. Reţinem teoria preferinţei pentru lichiditate,
formulată de Modigliani şi Sutch (1967, p. 571), care precizează că investitorii preferă
titlurile pe termen scurt, datorită aversiunii la risc, iar debitorii cele pe termen lung. Deci,
dacă un emitent ia două credite cu aceleaşi caracteristici mai puţin maturitatea, costul va
creşte odată cu scadenţa lor.

60%
11,90%

Termen scurt

Anul
2004

Termen mediu

41,91%

Anul
2003

35%

Anul
2002

10%

16,64%

Anul
2001

17,51%

Anul
2000

15,53%

20,79%

0%

24,54% 22,04% 19,59%
18,30% 19,57% 18,05%
19,19%

20%

18,46%

40%

Anul
2005

Anul
2006

Anul
2007

Termen lung

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.

Figura 3. Structura datoriei publice guvernamentale în funcţie de scadenţă

În figura 3, observăm că ponderea datoriei guvernamentale pe termen scurt a crescut
de la 18,46%, în anul 2000, la 41,91%, în anul 2007. Situaţia se datorează preferinţei
autorităţilor pentru finanţările temporare(6) pe seama excedentelor înregistrate de Trezoreria
statului (cu dobânzi reduse(7)), ce deţineanu în anul 2007 ponderea cea mai ridicată în totalul
datoriei pe termen scurt. În schimb, a scăzut ponderea datoriei pe termen mediu de la 24,54%,
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44,53%

55,07%

74,42%

15,78%

13,23%

13,72%

80%

0,00%

100%

0,00%

în anul 2000, la 11,9%, în anul 2007, iar a datoriei contractate pe termen lung(8) de la 57%, în
anul 2000, la 46,19% în anul 2007.

60%

86,28%

86,77%

84,22%

25,58%

44,93%

55,47%

0%

100,00%

20%

100,00%

40%

Anul
2000

Anul
2001

Anul
2002

Anul
2003

Anul
2004

Anul
2005

Anul
2006

Anul
2007

Termen mediu

Termen lung (peste 10 ani)

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.

Figura 4. Structura datoriei publice locale în funcţie de scadenţe

Debitorii urmăresc contractarea de împrumuturi cu scadenţă cât mai îndepărtată. Ca
urmare, în cei opt ani analizaţi (figura 4) preponderentă este datoria publică locală contractată
pe termen mediu, cu excepţia anului 2005 – când ponderea acesteia a fost de 25,58%, şi
anului 2006 – când ponderea a fost de 44,93%. Datoria locală pe termen lung a început să se
formeze din anul 2002, când avea o pondere de 13,72% şi a atins un nivel maxim de 74,42%,
în anul 2005. Apreciem pozitiv faptul că autorităţile locale nu au contractat împrumuturi
publice pe termen scurt, situaţie normală dacă ne gândim că nicio investiţie nu poate fi
recuperată într-un an.

12,00%

53,19%

30,98%

40,86%

30,28%

Anul
2000

Anul
2001

Anul
2002

Anul
2003

Anul
2004

Anul
2005

Anul
2006

Anul
2007

LEI

EURO

USD

39,14%
23,16%

32,18%

31,75%

38,78%

3,83%

20,29% 40,24%

0%

5,53%
7,42%

18,08% 42,17%

20%

7,29%

20,88% 34,35%

40%

41,32%

60%

8,00%

23,29%
20,76%

80%

5,99%
20,75%14,63%

27,19% 10,41% 41,65%

100%

35,08% 18,53%

4.2. Datoria publică în funcţie de valută
În condiţiile liberalizării contului de capital al României, urmărirea structurii datoriei
publice în funcţie de valuta în care este contractată (figurile 5 şi 6) a substituit împărţirea în
datorie publică internă şi externă, deoarece nerezidenţii au acces la titlurile denominate în lei,
iar rezidenţii români la titlurile în valută. Totuşi, pentru gestionarea eficientă a riscului de
piaţă este necesar să urmărim proporţia datoriei contractate în moneda naţională şi în monedă
străină, deoarece încasările bugetare sunt în lei, iar o modificare a cursului de schimb pentru
împrumuturile scadente exprimate în monedă străină poate determina schimbări substanţiale
în serviciul datoriei publice.

ALTE

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.

Figura 5. Structura datoriei publice guvernamentale în funcţie de valută
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42,12%

55,07%

74,42%

13,72%
86,28%

15,78%

0,00%
100,00%

13,23%

0,00%

100%

100,00%

Ponderea datoriei denominate în lei în totalul datoriei publice guvernamentale a
crescut de la 22,19%, în anul 2000, la 53,19%, în anul 2007, ceea ce reprezintă un aspect
pozitiv şi răspunde obiectivului stabilit de executiv(9), conform căruia aceasta trebuie să fie de
minim 45%. Ponderea datoriei contractate în euro a avut o evoluţie crescătoare între o valoare
minimă de 10,41%, în anul 2000, şi o valoare maximă de 42,17%, în anul 2003, ajungând, în
anul 2007, la 30,98%. Ponderea datoriei libelate în dolari a scăzut de la un nivel maxim de
41,65%, în anul 2000, până la un nivel minim de 12%, în anul 2007. Cea mai mare parte a
încasărilor valutare a ţării noastre este în euro, astfel că este benefic să contractăm datorie
publică această monedă, şi nu în dolari. Ponderea datoriei exprimate în alte valute a scăzut,
pornind de la un maxim de 20,75%, în anul 2000, şi atingând un minim de 3,83%, în anul
2007. Apreciem pozitiv structurarea datoriei publice guvernamentale pe trei monede
principale, deoarece ajută la o mai bună gestionare a riscului de piaţă, mai ales în cazul
evoluţiilor adverse a cursului de schimb valutar, generate de criza financiară internaţională.

80%

57,88%

44,93%

25,58%

20%

84,22%

40%

86,77%

60%

0%
Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007

LEI

EURO

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.

Figura 6. Structura datoriei publice locale în funcţie de valută

Remarcăm faptul că în perioada analizată structura datoriei publice locale pe valute
este identică cu cea în funcţie de maturităţi, cu excepţia anului 2007. Putem concluziona că
din anul 2000 până în anul 2006 împrumuturile contractate în lei au avut scadenţe cuprinse
între unu şi cinci ani, iar cele contractate în valută au avut scadenţe mai mari de zece ani.
4.3. Analiza costurilor aferente datoriei publice
Principalele obiective ale Ministerului Finanţelor Publice sunt de a diminua povara
dobânzilor aferente datoriei publice, concomitent cu achitarea la scadenţă a serviciului datoriei
publice. Îndeplinirea acestora constituie o premisă importantă în asigurarea sustenabilităţii.
5,0%

4,9%
3,9%

4,0%
3,0%

2,5%

2,0%

1,6%

1,4%

1,1%

0,8%

0,7%

Anul
2005

Anul
2006

Anul
2007

1,0%
0,0%
Anul
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Anul
2001

Anul
2002

Anul
2003

Anul
2004

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor preluate de la EUROSTAT şi Ministerul Finanţelor Publice.

Figura 7. Evoluţia ponderii în PIB a dobânzilor aferente datoriei publice a României
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Deşi datoria publică totală a crescut cu 116%(10) pe parcursul celor opt ani analizaţi,
totuşi ponderea în PIB a dobânzilor aferente datoriei publice a scăzut de la 4,9% în anul 2000
până la 0,7% în anul 2007, deoarece:
• PIB-ul exprimat în euro a crescut cu 236,4% în intervalul de timp considerat,
adică mai repede decât creşterea datoriei publice;
• ţara nostră a realizat economii substanţiale de costuri în privinţa ratelor de
dobândă aferente datoriei publice interne(11) şi externe(12).
Rata dobânzii nominale la titlurile de stat denominate în lei (rata fără risc) trebuie să
fie atât mai mare decât rata inflaţiei, cât şi corelată cu termenul de rambursare, astfel încât să
creeze o referinţă pentru celelale rate de dobândă din economie.
Rata dobânzii nominale la titlurile de stat denominate în valută depinde de rata de
referinţă a dobânzii pe plan internaţional, la care se adaugă o primă de risc dimensionată în
funcţie de ratingul de ţară al debitorului. Dedu (2003, p. 169) apreciază că ratingul de ţară
reflectă riscul de ţară, adică expunerea la pierderi ce pot apărea într-o afacere cu un
partener străin, cauzate de evenimente specifice care sunt, cel puţin parţial, sub controlul
guvernului ţării partenerului.
5. Concluzii
Considerăm că odată cu efectuarea modificărilor legislative evidenţiate pe parcursul
acestui studiu, instituţiile ce gestionează datoria publică (Ministerul Finanţelor Publice şi
autorităţile publice locale) şi-au îndeplinit obiectivele specifice, rămânând fonduri la buget şi
pentru acoperirea altor necesităţi. Cu un grad de îndatorare de 12,9% (conform Eurostat),
România are o datorie publică sustenabilă, din punctul de vedere al criteriului de convergenţă
de la Maastricht, deci va putea să achite serviciul datoriei fără să ajusteze veniturile şi
cheltuielile publice.
Note
(1)

Acolo unde piaţa nu poate să asigure pe baze private anumite bunuri şi servicii
indispensabile unui trai decent, este necesar ca statul să furnizeze astfel de bunuri şi
servicii publice de care să beneficieze o pătură cât mai largă a societăţii.
(2)
Ţara noastră a mai traversat un moment dificil în anul 1999, când a fost aproape de a intra
în incapacitate de plată datorită unui „vârf” al serviciului datoriei publice în acel an.
(3)
Avizul se acordă numai după determinarea de către EXIMBANK a gradului de risc al
solicitantului.
(4)
Se prevede adoptarea de legi care să aprobe contractarea de datorie publică pentru
programe/proiecte sau a altor necesităţi prioritare pentru economia românească.
(5)
Se apelează la acest procedeu atunci când pe piaţa secundară valoarea titlurilor de stat
scade sub un anumit nivel.
(6)
Aceasta răspunde doar obiectivului de minimizare a costurilor pe termen scurt, dar pe
termen lung măreşte riscurile, deoarece se acumulează deficite bugetare nefinanţate,
acoperite ulterior din împrumuturi contractate la costuri ridicate.
(7)
Conform Strategiei pe termen mediu pentru perioada 2008 – 2010 privind administrarea
datoriei publice guvernamentale, aceste rate de dobândă s-au situat pe parcursul anului
2006 la un nivel de aproximativ 0,5%.
(8)
Scadenţa maximă a titlurilor româneşti este de 15 ani, mult mai redusă decât a celor
americane de 30 de ani.
(9)
Prin Strategia privind managementul datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2008
– 2010.
(10)
Pornind de la 10463,2 miliarde de euro în anul 2000 şi ajungând la 22599,4 miliarde de
euro în anul 2007.
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Acestea au scăzut odată cu rata inflaţiei.
Acestea au scăzut odată creşterea încrederii investitorilor instituţionali în economia
României, evoluţie generată de îmbunătăţirea ratingului de ţară.

Bibliografie

Bercea, F. (2004). Consideraţii privind raportul dintre datoria publică internă şi datoria
publică externă, Editura ASE, Bucureşti
Călin, M. (2006). Datoria publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Dedu, V. (2003). Gestiune şi audit bancar, Editura Economică, Bucureşti
Modigliani, F., Sutch, R., „Debt management and the term structure of interest rates”,
Journal of Political Economy 75, 1967
Moşteanu, T.; Câmpeanu, E.; Cataramă, D.; Miricescu, E. (2008). Gestiunea datoriei publice
– Ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti
Zipf, R. (2000), Piaţa obligaţiunilor – Ediţia a II-a, Editura Hrema, Bucureşti
Ministerul Finanţelor Publice, „Raportul legii bugetului de stat pentru 2003”
Ministerul Finanţelor Publice, „Raportul legii bugetului de stat pentru 2002”
Ministerul Finanţelor Publice, „Strategia privind managementul datoriei publice
guvernamentale pentru perioada 2008-2010”
Legea privind datoria publică nr. 91/1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 10
ianuarie 1994
Legea privind finanţele publice locale nr. 189/1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 404
din 22 octombrie 1998
Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 17 mai 1999
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din
23 aprilie 2001
Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 29 iunie 2004
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 618
din 18 iulie 2006
Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 431 din 19 iunie 2003
Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007, privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial nr.
439 din 28 iunie 2007
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PERFORMANŢELE FIRMELOR INDUSTRIALE DIN ROMÂNIA.
CORELAŢIA DIMENSIUNE – INDICATORI DE REZULTATE
Marian SIMINICĂ
Dorel BERCEANU
Daniel CÎRCIUMARU
Universitatea din Craiova
Rezumat. Funcţionarea economiei de piaţă, modernă şi eficientă, depinde în mod
hotărâtor de capacitatea acesteia de a asigura existenţa şi funcţionarea unui număr cât mai
mare de firme performante, competitive pe piaţa internă şi externă. Pentru caracterizarea
globală a performanţelor economico-financiare ale întreprinderilor industriale româneşti, în
cadrul articolului am plecat de la analiza dinamicii numărului acestora, a numărului de
angajaţi pe care îi au, precum şi a principalilor indicatori de rezultate. Analiza este realizată
pe ansamblul întreprinderilor industriale, pe ramuri de activitate, cât şi pe clase de mărime
ale acestora, permiţând identificarea sectoarelor cu cel mai ridicat nivel al performanţelor
economico-financiare.
Cuvinte-cheie: performanţă; corelaţie; indicatori; financiar; analiză.
Clasificare JEL: G32, G34.
1. Introducere
Funcţionarea economiei de piaţă modernă şi eficientă depinde în mod hotărâtor de
capacitatea acesteia de a asigura existenţa şi funcţionarea unui număr cât mai mare de firme
performante, competitive pe piaţa internă şi externă. Prin poziţia pe care o deţin,
întreprinderile au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a unei ţări. De capacitatea
acestora de a-şi desfăşura activitatea cu eficienţă depind în realitate puterea economică şi
nivelul de trai al populaţiei. În economia unei ţări, întreprinderile îndeplinesc un dublu rol:
economic şi social.
Rolul economic al întreprinderilor se poate concretiza în aceea că întreprinderile atrag
şi combină factorii de producţie în vederea realizării de produse, executării de lucrări sau
prestării de servicii. Ele încearcă să obţină cel mai bun rezultat la cel mai mic cost şi în acest
scop acţionează pentru optimizarea combinării factorilor de producţie pe care-i deţin.
Rolul social al firmelor este determinat de faptul că acestea sunt agenţi economici a
căror activitate nu poate fi studiată decât în contextul social existent. Firma există şi
funcţionează prin salariaţii săi şi consumatorii bunurilor oferite pe piaţă, faţă de care
manifestă un rol social specific, respectiv:
 faţă de salariaţi, cărora trebuie să le asigure condiţii favorabile atât din punct de
vedere al muncii, cât şi al salarizării lor. Prin politica lor, managerii firmei trebuie să
favorizeze promovarea personalului şi participarea lor la programele de formare profesională,
impuse de modernizarea tehnicii şi tehnologiei;
 faţă de consumatori, firma trebuie să caute cea mai bună adaptare a bunurilor şi
serviciilor produse la solicitările clienţilor; ea trebuie să furnizeze o informaţie completă şi
obiectivă asupra produselor sale prin politici de publicitate şi reclamă adecvate.
În cadrul acestui articol, a fost realizat un studiu asupra nivelului şi dinamicii
performanţelor întreprinderilor industriale româneşti. Datele necesare au fost extrase din
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statisticile oficiale (Anuarul statistic al României, Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic
pentru industrie), iar studiul a vizat perioada cuprinsă între anii 2000 şi 2007.
2. Obiective şi metodologie
Obiectivele prezentului studiu au fost:
 analiza dinamicii numărului de întreprinderi;
 analiza numărului de salariaţi;
 analiza principalilor indicatori de rezultate.
Metodologia folosită a fost, cu preponderenţă, cea statistică, aceasta fiind utilizată
pentru prelucrarea datelor extrase.
Indicatorii de rezultate utilizaţi pentru caracterizarea performanţelor întreprinderilor
industriale sunt(1):
a) Cifra de afaceri (CA) reprezintă suma veniturilor rezultate din vânzări de bunuri,
vânzări de mărfuri, executarea de lucrări şi prestări de servicii, mai puţin rabaturile, remizele
şi alte reduceri acordate clienţilor.
b) Producţia industrială (PI) reprezintă valoarea produselor finite fabricate, livrate
sau destinate livrării, a semifabricatelor livrate din producţie proprie, a prelucrării materiilor
prime şi a materialelor clienţilor, a lucrărilor (serviciilor) cu caracter industrial prestate
terţilor, producţiei imobilizate, precum şi a diferenţei de stoc de produse finite, semifabricate
şi producţie neterminată.
c) Exporturile directe (ED) reprezintă cifra de afaceri obţinută de întreprindere în
urma vânzării la export a produselor şi/sau serviciilor proprii, fără intermedierea unei
întreprinderi de comerţ exterior.
d) Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă suma salariilor şi altor elemente legate
de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvenţiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, din care se scad impozitele legate de producţie.
e) Rezultatul brut al exerciţiului (RBE) reprezintă diferenţa dintre suma veniturilor din
exploatare, a celor financiare şi celor extraordinare şi suma cheltuielilor de exploatare,
financiare şi a cheltuielilor extraordinare. Diferenţa pozitivă reprezintă profitul, iar dacă este
negativă reprezintă pierderi
f) Investiţiile brute (IB) includ valoarea investiţiilor efectuate în cursul perioadei de
referinţă în toate bunurile corporale, cumpărate de la terţi sau produse pe cont propriu şi a
căror durată de utilizare este mai mare de un an.
g) Investiţiile nete (IN) reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii,
de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli
destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor
existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe
existente şi al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcaredescărcare) etc.
Plecând de la aceşti indicatori, în cadrul acestui articol au fost calculate următoarele
rate financiare, apreciate ca fiind relevante pentru analizarea performanţelor întreprinderilor
industriale româneşti:
CA

Productivitatea muncii W =
Ns
PI

Eficienţa imobilizărilor corporale EIC =
× 100
IC
VAB

Gradul de integrare a producţiei
Gi =
× 100
CA
IN

Ponderea investiţiilor nete în investiţiile brute
PIN =
× 100
IB
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Ponderea rezultatului brut în valoarea adăugată PRB =



Ponderea exporturilor în cifra de afaceri



Marja profitului MP =

PED =

RBE
× 100
VAB

ED
× 100
CA

RBE
CA

3. Rezultate
Pentru analiza dinamicii numărului de întreprinderi industriale, precum şi a numărului
de salariaţi ce lucrează în industrie am utilizat datele statistice publicate de Institutul Naţional
de Statistică, date prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1
Numărul şi dinamica întreprinderilor active din industrie
Ramura
Industrie extractivă
Indice (2000=100%)
Industrie prelucrătoare
Indice (2000=100%)
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă
Indice (2000=100%)
Total industrie
Indice (2000=100%)

2000
276
100
41547
100

2001
321
116,30
42787
102,98

2002
379
137,32
46517
111,96

2003
502
181,88
50863
122,42

2004
616
223,19
55305
133,11

2005
676
244,93
57900
139,36

2006
734
265,94
58878
141,71

2007*
782
283,33
59872
144,11

334

346

388

453

478

484

507

525

100
42157
100

103,59
43454
103,08

116,17
47284
112,16

135,63
51818
122,92

143,11
56299
133,55

144,91
59060
140,10

151,80
60119
142,61

157,19
61179
145,12

* Valori estimate
Sursa: Date prelucrate după Anuarul Statistic al României, 2007.

Tabelul 2
Numărul mediu al salariaţilor din industrie (mii persoane)
Ramura
Industrie extractivă
Indice (2000=100%)
Industrie prelucrătoare
Indice (2000=100%)
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă
Indice (2000=100%)
Total industrie
Indice (2000=100%)

2000
140

2001
141

2002
136

2003
128

2004
118

2005
114

2006
95

2007*
80

100

100,71

97,14

91,43

84,29

81,43

67,86

57,14

1560

1590

1594

1581

1491

1425

1409

1338,9

100

101,92

102,18

101,35

95,58

91,35

90,32

85,83

173

170

161

139

132

133

128

128,3

100
1873
100

98,27
1901
101,49

93,06
1891
100,96

80,35
1848
98,67

76,30
1741
92,95

76,88
1672
89,27

73,99
1632
87,13

74,16
1547,2
82,61

* - Valori înregistrate la 31.12.2007
Sursa: Date prelucrate după Anuarul Statistic al României, 2007 şi Buletinul statistic lunar – decembrie 2007.

Numărul de întreprinderi la nivelul industriei a crescut an de an, de la 42.157
întreprinderi în anul 2000 la 61.179 întreprinderi în anul 2007. Cea mai mare parte a firmelor
activează în industria prelucrătoare (97,8% din totalul firmelor industriale) al căror număr a
crescut de la 41.547 în anul 2000 la 59.872 în anul 2007. Creşteri importante s-au înregistrat
şi la nivelul industriei extractive şi al energiei electrice şi termice. Aceste creşteri s-au
datorat, pe de o parte, privatizării şi divizării celor mai multe întreprinderi aflate în
proprietatea statului, iar, pe de altă parte, înfiinţării a foarte multor firme private, în special în
ramura industriei prelucrătoare. Creşterea numărului de întreprinderi industriale o apreciem
pozitivă, creându-se astfel premisele pentru dezvoltarea activităţii economice.
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Numărul mediu de salariaţi a evoluat însă în sens invers în raport cu numărul de
întreprinderi. Astfel, în anul 2000 lucrau în industrie 1.873 mii de persoane, dintre care 1.560 în
industria prelucrătoare. În anul 2002 numărul mediu al salariaţilor din industrie a crescut la 1.891
mii de persoane, din care 1.594 mii de persoane în industria prelucrătoare, după care s-a înregistrat
an de an o reducere a acestora, până la 1.547,2 mii de persoane la sfârşitul anului 2007, dintre care
1.338,9 în industria prelucrătoare. Reducerea numărului de salariaţi din industrie s-a datorat
reorientării acestora către alte sectoare (comerţ, servicii), apariţiei categoriei „micilor întreprinzători” ce nu mai au calitatea de salariaţi, dar şi emigrării forţei de muncă.
Evoluţia diferită a numărului întreprinderilor comparativ cu numărul salariaţilor a
determinat schimbări majore şi în ceea ce priveşte dimensiunea medie a unei firme
industriale româneşti. Calculând dimensiunea medie a unei întreprinderi industriale în funcţie
de numărul mediu de salariaţi, avem următoarea evoluţie a acesteia (Tabelul 3).

Tabelul 3
Dimensiunea medie a întreprinderilor active din industrie (nr. salariaţi)
Ramura
Industrie extractivă
Indice (2000=100%)
Industrie prelucrătoare
Indice (2000=100%)
Energie electrică şi termică,
gaze şi apă
Indice (2000=100%)
Total industrie
Indice (2000=100%)

2000
507,25
100,00
37,55
100,00

2001
439,25
86,60
37,16
98,97

2002
358,84
70,74
34,27
91,26

2003
254,98
50,27
31,08
82,78

2004
191,56
37,76
26,96
71,80

2005
168,64
33,25
24,61
65,55

2006
129,43
25,52
23,93
63,73

2007
102,30
20,17
22,36
59,56

517,96

491,33

414,95

306,84

276,15

274,79

252,47

244,38

100,00
44,43
100,00

94,86
43,75
98,47

80,11
39,99
90,01

59,24
35,66
80,27

53,31
30,92
69,60

53,05
28,31
63,72

48,74
27,15
61,10

47,18
25,29
56,92

Sursa: Date prelucrate după Anuarul Statistic al României, 2007.

La începutul anilor 2000 în industria românească continuau să existe întreprinderi
mari în industria extractivă, unde dimensiunea medie era de 507,25 salariaţi, şi în ramura
energiei electrice şi termice, unde dimensiunea medie a unei firme era de 517,96 salariaţi. În
industria prelucrătoare funcţionau preponderent întreprinderi mici şi mijlocii, dimensiunea
medie a unei firme din acest sector fiind în anul 2000 de 37,55 salariaţi.
Tendinţa de reducere a dimensiunii medii a unei întreprinderi industriale româneşti a
continuat şi după aceasta dată. Astfel, la sfârşitul anului 2007, o întreprindere industrială avea
în medie 25,29 salariaţi, faţă de 44,43 salariaţi câţi înregistra în anul 2000, consemnându-se o
reducere cu 43,08%. Pe ramuri de activitate, cea mai puternică reducere s-a înregistrat în
industria extractivă, la sfârşitul anului 2007 dimensiunea medie a unei firme din acest sector
fiind de 102,3 salariaţi, cu 79,83% mai puţin decât în anul 2000. În ramura energiei electrice
şi termice, dimensiunea medie a unei firme a ajuns la sfârşitul anului 2007 la 244,38 salariaţi,
cu 52,82% mai mică decât în anul 2000, în timp ce în industria prelucrătoare dimensiunea
medie a ajuns la 22,36 salariaţi, cu 40,44% mai puţin decât în anul 2000.
Reducerea dimensiunii medii a întreprinderilor industriale se poate constitui într-un
avantaj pentru acestea, datorită creşterii flexibilităţii şi adaptabilităţii lor la schimbările pieţei,
însă în acelaşi timp ele sunt supuse unor riscuri mai mari, mai ales atunci când companiile
multinaţionale pătrund pe sectorul lor de piaţă.
Schimbările intervenite în nivelul şi dinamica dimensiunii medii a întreprinderilor
industriale româneşti trebuie corelate cu rezultatele economico-financiare obţinute de
acestea. Pentru caracterizarea rezultatelor economico-financiare vom utiliza indicatorii: cifra
de afaceri, producţia industrială, exporturile directe, valoarea adăugată brută, rezultatul brut
al exerciţiului, investiţiile brute şi investiţiile nete.
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Tabelul 4
Nivel indicatori pentru perioada 2000-2007
– milioane lei –
Indicatori
(preţuri
curente)
Cifra de
afaceri
Producţia
industrială
Exporturi
directe
Valoarea
adăugată
brută
Rezultatul
brut al
exerciţiului
Investiţiile
brute
Investiţii nete
Imobilizări
corporale
Indicele
preţurilor
(an
precedent =
100%)
Indicatori
(preţuri
2007)
Cifra de
afaceri
Indice
(2000=100%)
Producţia
industrială
Indice
(2000=100%)
Exporturi
directe
Indice
(2000=100%)
Valoarea
adăugată
brută
Indice
(2000=100%)
Rezultatul
brut al
exerciţiului
Investiţiile
brute
Indice
(2000=100%)
Investiţii nete
Indice
(2000=100%)

78

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

58819,3

84564,6

115513,3

143522,6

183329

200445

232594

271162,9

63203,2

96644,5

128642,6

157836,3

186831,6

211081,9

247373,1

273350,6

9840,4

14955,9

26136,9

30289,8

43278

50841

58122

68917,6

17305,1

21399,3

25129,5

30141,1

44695

48858

55823

63265,3

-2570,2

-1289,9

-1469,4

116,9

7609

7973

13474

15270,3

17599,9

23714,7

19796,5

19872,0

31582

26182

35004

41375

4939,4

8173,6

10463,4

13394,0

17992,4

17702,5

23728,0

27682

68383,4

98226,1

118531,3

148597,2

165472,9

181958,0

197254,7

209873

*

134,5

122,5

115,3

111,9

109,0

106,56

104,84

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

152259,8

162754,0

181484,3

195568,1

223243,5

223932,2

243851,5

271162,9

100,0

106,9

119,2

128,4

146,6

147,1

160,2

178,1

163608,0

186003,2

202111,9

215072,4

227508,7

235815,4

259346,0

273350,6

100,0

113,7

123,5

131,5

139,1

144,1

158,5

167,1

25472,9

28784,3

41064,0

41273,8

52700,5

56798,3

60935,1

68917,6

100,0

113,0

161,2

162,0

206,9

223,0

239,2

270,6

44796,0

41185,4

39481,3

41071,2

54426,0

54582,9

58524,8

63265,3

100,0

91,9

88,1

91,7

121,5

121,8

130,6

141,2

-6653,2

-2482,6

-2308,6

159,3

9265,6

8907,2

14126,1

15270,3

45559,2

45641,6

31102,5

27078,2

38458,1

29249,9

36698,2

41375,0

100,0

100,2

68,3

59,4

84,4

64,2

80,6

90,8

12786,1

15731,0

16439,2

18251,1

21909,7

19776,8

24876,4

27682,0

100,0

123,0

128,6

142,7

171,4

154,7

194,6

216,5
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Indicatori
(preţuri
2000
2001
2002
2003
2004
2007)
Imobilizări
corporale
177017,5 189047,1 186225,9 202482,9 201499,8
Indice
(2000=100%)
100,0
106,8
105,2
114,4
113,8
* - Valori estimate
Sursa: Date prelucrate după Anuarul Statistic al României, 2007.

2005

2006

2007

203278,9

206801,8

209873,0

114,8

116,8

118,6

Deoarece indicatorii analizaţi sunt evaluaţi în preţuri curente, influenţate de
modificarea preţurilor, pentru eliminarea influenţei inflaţiei am utilizat indicele preţurilor
comunicat de INS.
Pe baza indicatorilor exprimaţi în preţuri constante (ale anului 2007) am constatat
următoarele:
 cifra de afaceri a crescut în perioada 2000-2007 cu 78,1%, creşteri înregistrânduse în fiecare an al orizontului de timp considerat, aspect apreciat favorabil;
 producţia industrială a înregistrat un trend ascendent, în anul 2007 nivelul său
fiind cu 67,1% mai mare decât nivelul înregistrat în anul 2000;
 exporturile directe au înregistrat de asemenea tendinţă de creştere, fiind cu 170,6%
mai mari în anul 2007 comparativ cu 2000;
 valoarea adăugată brută a scăzut în anii 2001 şi 2002, pentru a creşte apoi în ceilalţi
ani ai orizontului de analiză, în anul 2007 fiind cu 41,2% mai mare decât în anul 2000;
 rezultatul brut al exerciţiului a fost negativ în anii 2000, 2001 şi 2002, ceea ce
înseamnă că la nivelul firmelor industriale s-au înregistrat pierderi. Începând cu anul 2003
acesta este pozitiv şi în creştere, situaţie apreciată favorabil;
 investiţiile brute au scăzut în anii 2002, 2003 şi 2005, ajungând la circa 60% din cele
realizate în anul 2000, ceea ce se apreciază nefavorabil. În anii 2006 şi 2007 acestea se încadrează
pe un trend ascendent, nivelul lor fiind însă inferior nivelului înregistrat în anul 2000;
 investiţiile nete au avut un trend ascendent în întreaga perioadă, în anul 2007
nivelul lor fiind cu 116,5% mai mari decât în anul 2000.
Pe baza acestor indicator se pot calcula o serie de noi indicatori prezentaţi în tabelul 5.

Tabelul 5
Indicatori utilizaţi în caracterizarea performanţelor întreprinderilor industriale
Indicatori

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Productivitatea muncii (mii lei)

81,29

85,61

95,97

105,83

128,23

133,93

149,42

175,26

Eficienţa imobilizărilor corporale (%)

92,42

98,39

108,53

106,22

112,91

116,01

125,41

130,25

Gradul de integrare al producţiei (%)

29,42

25,31

21,75

21,00

24,38

24,37

24,00

23,33

Ponderea investiţiilor nete în investiţiile brute (%)
Ponderea rezultatului brut în valoarea
adăugată (%)

28,06

34,47

52,85

67,40

56,97

67,61

67,79

66,91

-

-

-

0,39

17,02

16,32

24,14

24,14

Ponderea exporturilor în CA (%)

16,73

17,69

22,63

21,10

23,61

25,36

24,99

25,42

-

-

-

0,08

4,15

3,98

5,79

5,63

Marja profitului (%)

Productivitatea muncii se determină ca raport între cifra de afaceri şi numărul de
salariaţi. Nivelul său este în creştere în perioada 2000-2007 atât datorită creşterii cifrei de
afaceri, cât şi pe seama reducerii numărului de angajaţi.
Eficienţa imobilizărilor corporale a fost calculată ca raport între producţia industrială
şi valoarea imobilizărilor corporale. Nivelul său a crescut an de an, de la 92,42% în anul 2000
la 130,25% în anul 2007.
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Gradul de integrare a producţiei exprimă ponderea valorii adăugate brute în cifra de
afaceri. Nivelul său a scăzut de la 29,42% în anul 2000 la 21% în 2003, respectiv 23,33% în
anul 2007, ceea ce semnifică reducerea gradului de prelucrare a materialelor utilizate.
Această situaţie se apreciază nefavorabil, deoarece pentru a obţine un anumit nivel al cifrei de
afaceri, întreprinderile au consumat mai multe materiale.
Ponderea investiţiilor nete în investiţiile brute a crescut de la 28,06% în anul 2000 la
66,91% în anul 2007, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a investiţiilor din ultimii ani a
fost destinată creării de noi mijloace fixe.
Ponderea rezultatului brut în valoarea adăugată nu a fost calculată în primii trei ani,
deoarece în această perioadă s-au înregistrat pierderi la nivelul firmelor industriale româneşti.
Începând cu anul 2003 s-a înregistrat profit, iar ponderea sa în valoarea adăugată a crescut
continuu, ajungând la 24,14% în anul 2007, aspect apreciat favorabil;
Ponderea exporturilor în cifra de afaceri este în creştere, de la 16,73% în 2000 la
25,42% în 2007, situaţie apreciată favorabil având efect pozitiv asupra balanţei de plăţi
externe. Totuşi, corelând acest indicator cu gradul de integrare al producţiei, putem aprecia că
s-au exportat mai mult materii prime, sau produse prelucrate primar, cu influenţă nefavorabilă
asupra produsului intern brut.
Marja profitului se determină ca raport între rezultatul brut al exerciţiului şi cifra de afaceri.
Nivelul acestui indicator este negativ în primii trei ani ai orizontului considerat, deoarece în această
perioadă la nivelul întreprinderilor industriale s-au înregistrat pierderi. În anul 2003, marja profitului
a fost pozitivă, însă la un nivel foarte mic (0,08%), reflectând probleme de rentabilitate la nivelul
întreprinderilor industriale. După acest an s-a înregistrat o creştere a nivelului acestui indicator,
stabilizându-se în jurul valorii de 5,7% în anii 2006 şi 2007.
Pentru o caracterizare mai exactă a nivelului performanţelor întreprinderilor
industriale româneşti, vom urmări nivelul indicatorilor prezentaţi pe clase de mărime a
întreprinderilor. În clasificarea întreprinderilor am avut în vedere intervalele propuse de
EUROSTAT, respectiv:
 întreprinderi mici 0 – 49 salariaţi;
 întreprinderi mijlocii 50 – 249 salariaţi;
 întreprinderi mari 500 salariaţi şi peste.
Indicatori calculaţi pentru anul 2006

Tabelul 6
Cifra de afaceri (mil. lei)

32644

Într. mijl.
50-249
44129

Structura CA (%)

14,03

Exporturi directe

Indicator

Într. mici 0-49

Într. mari 250 -

Total

155821

232594

18,97

66,99

100

2388

8509

47225

58122

Structura exporturilor (%)

4,11

14,64

81,25

100

Valoarea adăugată brută

6364

10165

39294

55823

Structura VAB (%)

11,40

18,21

70,39

100

Rezultatul brut al exerciţiului

2309

2857

8308

13474

Structura rezultatului brut (%)

17,14

21,20

61,66

100

Investiţii brute

6551

6875

21578

35004

Structura investiţiilor (%)

18,72

19,64

61,64

100

Personalul unităţilor active din industrie (mii nr.
persoane)*

388,6

504,8

879,1

1772,4

Structura personalului (%)
Productivitatea muncii (mii lei)
Gradul de integrare al producţiei (%)

21,92
84,01
19,50

28,48
87,42
23,03

49,60
177,26
25,22

100
131,23
24,00
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Într. mici 0-49

Într. mijl.
50-249

Într. mari 250 -

Total

Ponderea exporturilor în CA (%)

7,32

19,28

30,31

24,99

Marja profitului (%)

7,07

6,47

5,33

5,79

* Personalul unităţilor active din industrie cuprinde numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat
în întreprindere în cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat (care lucrează în afara întreprinderii),
remunerat de întreprindere.

Cea mai mare parte a cifrei de afaceri a anului 2007 a fost realizată în întreprinderile
mari (67%), întreprinderile mici şi mijlocii deţinând o pondere cumulată de numai 33%. În
ceea ce priveşte personalul ocupat în aceste întreprinderi, 49,6% lucrează în întreprinderile
mari, 28,48% în întreprinderile mijlocii şi 21,92% în întreprinderile mici.
Structura diferită a cifrei de afaceri, respectiv a numărului de personal pe categorii de
întreprinderi, determină niveluri diferite ale productivităţii muncii. Astfel, în întreprinderile
mari productivitatea medie a muncii este de două ori mai mare decât în întreprinderile mici şi
mijlocii, aspect explicat, în principal, pe seama dotării tehnice diferite a acestor categorii de
întreprinderi, şi a unei mai bune organizări a muncii în întreprinderile mari.
În ceea ce priveşte exporturile, întreprinderile mari contribuie cu peste 80% la
realizarea acestora, în timp ce întreprinderile mici deţin o pondere de numai 4,11%. În aceste
condiţii, din totalul cifrei de afaceri întreprinderile mari exportă 30,31%, în timp ce
întreprinderile mici exportă numai 7,32% din producţie. Valoarea adăugată brută şi
investiţiile brute au o structură apropiată de cea a cifrei de afaceri, în timp ce gradul de
integrare a producţiei este mai mare în întreprinderile mari.
Marja profitului înregistrează diferenţe de la o categorie de întreprindere la alta.
Astfel, la nivelul anului 2006, în întreprinderile mici aceasta are cel mai mare nivel (7,07%),
în întreprinderile mijlocii scade până la 6,47%, în timp ce în întreprinderile mari nivelul său
este de 5,33%.
4. Concluzii

Plecând de la analiza efectuată anterior, putem trage următoarele concluzii privind
activitatea întreprinderilor industriale româneşti, pentru perioada 2000-2007:
 Numărul întreprinderilor industriale româneşti a crescut an de an, fiind cu 45,12%
mai mare în anul 2007 comparativ cu anul 2000;
 Numărul mediu de salariaţi ce lucrează în aceste firme a fost în scădere în perioada
analizată, determinând o reducere a dimensiunii medii a acestora;
 Cele mai mari firme activează în ramura energiei electrice şi termice şi în industria
extractivă, în timp ce în industria prelucrătoare activează preponderent întreprinderi mici şi
mijlocii;
 Indicatorii de rezultate au înregistrat o evoluţie ascendentă apreciată favorabil,
excepţie făcând „gradul de integrare a producţiei”, care a scăzut, semnificând reducerea
gradului de prelucrare a materialelor utilizate;
 Prin prisma rezultatelor obţinute, întreprinderile mari s-au dovedit mai performante
decât cele mici.
Studiul performanţelor economico-financiare înregistrate de întreprinderile industriale
româneşti este important pentru a înţelege capacitatea acestora de a genera rezultate
financiare pozitive în decursul unei perioade de timp care să permită remunerarea
corespunzătoare a stakeholderi-lor. Având în vedere că studiul efectuat s-a suprapus peste o
perioadă de creştere economică, rezultatele obţinute reliefează, în bună măsură, şi
îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor româneşti, reflectate de ameliorarea nivelului
celor mai multe rate financiare. Apreciem că acest studiu este util pentru mecanismul
decizional din aceste firme, dar şi pentru potenţialii investitori.
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Notă
(1)

Definiţii preluate din Anuarul Statistic al României, 2007
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PIAŢA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE
DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI IMPACTUL ACESTEIA
ASUPRA ECONOMIEI NAŢIONALE
Rodica HÎNCU
Ghenadie CIOBANU
Academia de Studii Economice, Chişinău
Rezumat. Un rol deosebit în modernizarea şi asigurarea eficientizării economiei
naţionale le revine investiţiilor străine. Prezentarea fenomenului investiţional necesită o
amplă analiză a volumului şi structurii investiţiilor străine, a dinamicii şi orientării
sectoriale a fluxurilor de capital. În acest scop am apelat la datele oferite de diverse instituţii
naţionale şi internaţionale cu preocupări în planul cuantificării şi evidenţei sub aspect
statistic a unei serii de indicatori ce caracterizează starea economiei naţionale şi amplul
fenomen investiţional în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: investiţii străine directe; economie naţională.
Clasificare JEL: H62.

Un rol deosebit în modernizarea şi asigurarea eficientizării economiei naţionale revine
investiţiilor străine.
Prezentarea fenomenului investiţional necesită o amplă analiză a volumului şi
structurii investiţiilor străine, a dinamicii şi orientării sectoriale a fluxurilor de capital.
În acest scop am apelat la datele oferite de diverse instituţii naţionale şi internaţionale
cu preocupări în planul cuantificării şi evidenţei sub aspect statistic a unei serii de indicatori
ce caracterizează starea economiei naţionale şi amplul fenomen investiţional în Republica
Moldova.
Baza legislativă a atragerii investiţiilor străine o constituie „Legea cu privire la
investiţiile străine”, din anul 1992, care pe parcursul ultimilor ani a fost perfectată de mai
multe ori. Şi actualmente avem o lege nouă cu privire la investiţiile în domeniul de
antreprenoriat (Legea Republicii Moldova cu privire la investiţiile în activitatea de
întreprinzător / Monitorul Oficial al R. Moldova N 64-66 din 23.04.2004) .
Economia Republicii Moldova a fost supusă unor transformări şi reforme radicale pe
plan politic, social şi economic. Realizarea reformelor în Republica Moldova a fost
îndreptată, în primul rând, spre liberalizarea activităţii economice. Primii paşi au inclus
reforma bancară, fiscală şi monetară, precum şi demararea amplului proces de privatizare a
proprietăţii de stat şi crearea unei baze solide a proprietăţii private. Evenimentele ce au urmat
au demonstrat, însă, neadecvarea, netransparenţa şi ineficienţa reformelor aplicate, şi ca
urmare în ţară s-a stabilit o stagnare economică de lungă durată.
Startul tranziţiei în Republica Moldova a fost mult mai dificil decât în alte state
ex-socialiste sud-est europene. Economia era aproape integral etatizată şi destrămarea
sistemului de comandă centralizat s-a soldat într-o primă etapă cu adâncirea perturbatoare a
dezechilibrelor structurale, la care adăugăm şi insuficienta pregătire a managerilor şi, în
general, a populaţiei pentru a acţiona în condiţiile democraţiei şi mecanismelor de piaţă.
Totuşi, deşi a fost adoptată „Legea cu privire la investiţiile străine” şi au fost acordate
unele înlesniri prin lege investitorilor străini, în primii ani de realizare a reformelor economice,
ISD în economia Republicii Moldova au fost neînsemnate. Stagnarea economiei Republicii
Moldova a fost determinată, în mare măsură, de politica economică în primii ani de tranziţie la
economia de piaţă. Guvernele din anii tranziţiei s-au bazat în activitatea economică, în primul
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rând, pe creditele acordate R. Moldova de diferite organisme financiar-bancare internaţionale
şi de diferite ţări, pe liberalizarea totală a comerţului exterior, pe privatizarea în masă a
activelor statului. Utilizarea nechibzuită, iraţională şi fără profesionalism a metodelor şi
pârghiilor macroeconomice a condus la o diminuare continuă a producţiei în toate ramurile
economiei naţionale şi în consecinţă a PIB-ului, ca indicator de sinteză a dezvoltării economice
al unei ţări.
În Republica Moldova investitorii străini şi cei naţionali se bucură de drepturi egale,
fără a face discriminări în funcţie de provenienţa investiţiei, tipul activităţii, statul de origine
sau orice alt motiv. Investitorii sunt protejaţi prin acordurile internaţionale pentru protejarea
şi asigurarea investiţiilor. Pentru îmbunătăţirea climatului investiţional şi creşterea investiţiilor străine directe, în Republica Moldova s-au întreprins următoarele acţiuni:
• Crearea Organizaţiei de Promovare a Exporturilor din Moldova;
• În 2001 Republica Moldova a devenit membru al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului;
• Au fost încheiate acorduri bilaterale cu 35 de state în vederea protecţiei
investiţiilor;
• Implementarea reformei regulatorii cu scop de a minimaliza gradul de dependenţă
a întreprinderilor de instituţiile administrative, minimalizarea cheltuielilor şi a
timpului pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi a altor certificate;
• În 2006 a fost aprobată a doua strategie de atragere a investiţiilor şi promovare a
exporturilor pentru anii 2006-2015, adoptată de către Guvernul Republicii
Moldova;
• Adoptarea şi desfăşurarea unor programe naţionale de stimulare a creşterii
economice;
• În 2007 a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei cu scopul
promovării politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei.
Tabelul 1
Principalii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova
Indicatorul
PIB în preţuri
curente
PIB în termeni reali
(faţă de anul
precedent)
PIB pe locuitor
Formarea brută de
capital fix (faţă de
anul precedent)
Volumul producţiei
agricole (faţă de
anul precedent)
Volumul producţiei
industriale (faţă de
anul precedent)
Investiţii în capital
fix (faţă de anul
precedent)
Rata inflaţiei la
sfârşitul anului

U.M.
mil.
lei
mil.
USD

1997
8917

1998
9122

1999
12322

2000
16020

2001
19052

2002
22556

2003
27619

2004
32031

2005
37652

2006
44068

1929

1698

1171

1288

1480

1663

1981

2598

2917

3380

%

101,6

93,5

96,6

102,1

106,1

107,8

106,6

107,4

107,5

104,6

USD
mil.
lei
%

528
1774

465
2012

321
2272

354
2472

408
3190

459
3682

548
5127

721,1
6955

831,3
6848,2

936,0
8983,4

94,7

109,2

76,9

91,3

117,3

105,7

113,3

107,6

%

111

88

92

96,7

106,4

103,4

86,4

120,8

100,8

96,0

%
mil.
lei

110
1202

85
1444

88,4
1592

107,7
1759

113,7
2315

110,8
2805

115,6
3622

108,2
5140

107
7189

93,1
5003

%

92

110

78

85

111

111

107

108

112

116,9

%

11,2

18,3

43,7

18,4

6,3

4,4

15,7

12,5

10,0

14,1

Sursa: Balanţa de plăţi a Republicii Moldova pe anul 2005, BNM: Buletinul trimestrial pentru trimestrul IV
anul 2006.
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Analiza indicatorilor macroeconomici, din perioadele precedente, evidenţiază atât
transformările importante ce s-au produs pe plan economic şi social, cât şi întârzierile
înregistrate în promovarea mecanismelor de piaţă, în pregătirea premiselor pentru asigurarea
unei dezvoltări durabile a societăţii. Doar începând cu anul 2000, se observă o tendinţă clară
de ameliorare a situaţiei, nivelul PIB înregistrând anumite creşteri de la an la an. Creşterea
economică în mărime de 6 la sută reflectată în Programul de activitate a guvernului în baza
majorării volumului producţiei industriale şi a investiţiilor a consemnat un nivel real de 6,6%
în anul 2003, iar în 2004 acest indicator a fost 7,6%. Produsul intern brut pe parcursul
ultimilor şase ani a înregistrat o creştere de 33,6% sau de circa 6 la sută în medie pe an.
Producţia industrială şi-a consolidat tendinţa de creştere. În anul 2004 producţia
industrială a întreprinderilor de toate formele de proprietate a constituit în preţuri curente
17.533 milioane lei, înregistrându-se o creştere în termeni reali de 6,9% faţă de anul 2003. În
2005 producţia industrială a consemnat o creştere cu 6,3 la sută faţă de 2004 şi a constituit
21.123,5 milioane lei. În principal creşterea s-a datorat industriei prelucrătoare, a cărei
contribuţie a constituit 6,8%, şi activităţii de exploatare a carierelor al cărei volum a sporit cu
17,5%. În anul 2006 producţia industrială a însumat 16.759,6 milioane lei în preţuri curente,
înregistrând o diminuare de 6,9% faţă de anul 2005. Acest fapt a fost determinat, în principal,
de reducerea volumului de producţie realizat la întreprinderile din industria prelucrătoare cu
8,5% în termeni reali, contribuind la scăderea producţiei industriale totale cu 7,7%.
În anul 2003, sub impactul condiţiilor climaterice adverse, agricultura a avut o evoluţie
foarte nefavorabilă, volumul producţiei agricole fiind cu 13,6% în scădere faţă de anul 2002.
Situaţia se schimbă în următorul an, valoarea producţiei agricole fiind de 11.819 milioane lei.
Şi în anii 2005 şi 2006 se vede o creştere a producţiei agricole, majorându-se în 2005 cu 1,0%
faţă de 2004 şi însumând 12.688 milioane lei, iar în 2006 – 13695,0 milioane lei.
Au avut loc schimbări în cadrul formării PIB – a crescut ponderea valorii adăugate
brute obţinute în sfera serviciilor, fapt ce se explică atât prin creşterea prioritară a tarifelor
pentru servicii, cât şi prin apariţia unor noi tipuri de servicii financiare şi de asigurări.
Rezultatele obţinute în ultimii ani au înregistrat însă o creştere cantitativă şi mai puţin
calitativă. Sigur că şi acest fapt este cel puţin plauzibil luând în considerare că orice creştere
are loc prin crearea şi aportul unor factori şi condiţii favorabile de dezvoltare. Dinamica
pozitivă a avut şi are loc într-o oarecare măsură şi pe baza transferurilor curente ale
cetăţenilor angajaţi peste hotare care au înregistrat creşteri de la un an la altul. În anul 2003
aceste transferuri au alcătuit 152 milioane de dolari, în 2004 – 221,37 de milioane de dolari.
În anul 2005, potrivit unor estimări oficiale, aceste transferuri au atins peste 850 de milioane
de dolari SUA, însă experţii arată o cifră şi mai mare, de 1-1,2 miliarde de dolari. Acest fapt
duce, pe de o parte, la o ameliorare a situaţiei balanţei de plăţi, la o creştere a activităţii de
producţie, iar, pe de altă parte, duce la majorarea fluxurilor îndreptate spre consum. Luând în
consideraţie acest ultim aspect şi analizând utilizarea PIB-ului se observă cu uşurinţă o
tendinţă clară ce constă în majorarea cheltuielilor pentru consumul final şi micşorarea celor
îndreptate spre formarea brută de capital. Astfel, dacă în anul 1997 ponderea consumului
final a constituit 97,4% din PIB, apoi începând cu anul 2000 se înregistrează valori ce
depăşesc PIB. Numai consumul gospodăriilor ocupă peste 89% din valoarea PIB. Constatăm
astfel că consumăm mai mult decât tot ceea ce producem.
În astfel de condiţii politica statului trebuie axată pe strategie clară de dezvoltare
menită să asigure o creştere economică durabilă şi calitativă şi paralel o ridicare a nivelului
de trai al populaţiei pe termen mediu şi lung. În acest scop a fost elaborată şi aprobată în anul
2004 „Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei”. Ca parte componentă având şi
prioritate însemnată în asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale este şi atragerea
investiţiilor, inclusiv a celor străine.
Fluxurile de investiţii externe la nivel naţional pot fi sesizate analizând Balanţa de
Plăţi Externe şi Poziţia Investiţională Internaţională a ţării.
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Intrări majore de ISD au avut loc în anii 2000-2002. Sporirea considerabilă a acestora
a fost condiţionată în primul rând de desfăşurarea procesului de privatizarea a complexului
energetic şi dezvoltarea comunicaţiilor. Cel mai mare investitor străin pentru Republica
Moldova rămâne compania spaniolă „Union Fenosa”, care a procurat în cadrul privatizării
acţiunile celor trei reţele electrice de distribuţie: centru, sud şi municipiul Chişinău. Această
companie a investit în Republica Moldova peste 40 milioane de dolari şi a desfăşurat o
activitate intensă în vederea modernizării reţelelor electrice şi pregătirii personalului.
Compania „Union Fenosa” este o organizaţie transnaţională, care îşi desfăşoară activitatea în
43 de ţări, în diferite domenii. Participarea acestei companii în economia republicii este
estimată pozitiv de către specialiştii în domeniul respectiv.
Investitori străini considerabili sunt, de asemenea, SA „Gazprom” din Federaţia Rusă,
care deţine 666,4 milioane de lei în capitalul statutar al societăţii mixte moldo-ruse
„Moldova-Gaz”, compania germană „Sudzucher”, care a procurat acţiunile a patru fabrici de
zahăr: Alexandreni, Făleşti, Donduşeni şi Drochia. Capitalul statutar al acestor fabrici
constituie 94 milioane de lei. 49% de acţiuni ale acestor fabrici aparţin companiei
„Sudzucher”, ce a desfăşurat o activitate intensă în scopul reorganizării şi modernizării
producţiei la fabricile respective, pentru a asigura competitivitatea lor.
Compania franceză „France Telecom” a fost prima care a organizat şi a desfăşurat pe
larg în republică serviciile de telefonie mobilă. Cu participarea acestei companii, a fost
organizată SA mixtă moldo-franceză „Voxtel”. Compania franceză a plasat investiţii în sumă
de 115,5 milioane de lei. Ei îi aparţine 92,3% din numărul total de acţiuni ale SA „Voxtel”.
Printre investitorii străini considerabili este şi compania „LUKOIL” din Federaţia Rusă, care
a investit în economia republicii peste 50 milioane de dolari SUA.
Creşterea continuă a volumelor anuale de investiţii străine, alocate în economia
naţională, a dus şi la creşterea ponderii investitorilor străini în formarea capitalului fix.
Pe parcursul anilor 1993-1998 în republică au fost elaborate şi adoptate trei programe
de stat de privatizare. Al treilea program de privatizare, adoptat de Parlamentul republicii
pentru anii 1997-1998 şi prelungit mai târziu şi pe anii 1999-2000, avea scopul finalizării
privatizării întreprinderilor de stat contra mijloace băneşti. În această etapă a privatizării,
accentul principal era pus nu pe suma încasată în urma privatizării întreprinderilor, ci pe
planul de investiţii propus de investitor pe un termen de cinci ani, care asigură restructurarea
radicală a funcţionării întreprinderii, creşterea numărului de locuri de muncă şi sporirea
eficienţei economice a producţiei.
În anul 2005 volumul total de investiţii străine directe intrate în economia naţională a
alcătuit – 266,52 milioane de dolari, din care investiţiile în capitalul social au constituit 98,81
milioane de dolari. Analizând acest capitol se observă că începând cu a doua jumătate a
anului 2001 investiţiile străine directe în capitalul social sunt în continuă scădere şi asta
neluând în seamă faptul că în anul 2002 de nerezidenţi au fost procurate pachetele de control
la „Moldcatron”, „Topaz”, „Vismos”, „Călăraşi-Divin”. Situaţia este influenţată de creşterea
riscurilor investiţionale şi încetinirea procesului de privatizare a patrimoniului de stat. O
situaţie mai amănunţită este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 2
Intrările şi ieşirile de investiţii străine directe în Republica Moldova
(milioane de dolari)
Investiţii
directe
În
economia
naţională
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2003
intrări

2004
ieşiri

2005
net

2006(estimativ)
intrări

ieşiri

net

intrări

ieşiri

net

intrări

ieşiri

net

99,8

26,2
0,1
26,1

73,6
-0,1
73,7

241,1
1,8
239,3

95,4
5,0
90,3

145,7
-3,2
148,9

268,1
1,6
266,5

69,3
1,4
67,8

198,9
0,2
198,7

343,7
7,2
336,5

139,2
7,7
131,4

204,5
-0,6
205,0

98,8
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capital
subscris
sector
bancar
alte
sectoare
venit
reinvestit
sector
bancar
Alte
sectoare
alt capital
Alte
sectoare
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2003
intrări

2004
ieşiri

2005
net

2006(estimativ)
intrări

ieşiri

net

47,4

7,8

39,6

126,4

12,3

3,7

2,0

1,6

6,3

43,7

5,7

38,0

120,1

15,3

15,3

6,1
9,3
37,0

18,3

intrări

ieşiri

net

intrări

ieşiri

114,1

98,8

19,1

79,6

111,0

6,8

1,2

5,1

2,2

4,4

-2,2

30,5

11,1

109,0

96,6

14,8

81,8

80,5

38,1

38,1

32,1

32,1

42,3

42,3

6,1

6,8

6,8

8,4

8,4

6,4

6,4

9,3

31,3

31,3

23,7

23,7

35,9

18,7

74,7

-3,2

135,6

86,9

183,1

78,0

48,6

net
104,2
30,5

6,8

73,7

124,7

Sursa: Balanţa de plăţi a Republicii Moldova pentru anul 2005, Buletin trimestrial: trimestrul IV 2006.

După o scădere continuă din 2001 încoace, abia în anul 2004 sunt resimţite unele
schimbări benefice privind îmbunătăţirea climatului investiţional şi asta ca rezultat al unui
lucru mai consecvent şi mai eficient al organelor de conducere, al unor modificări şi
completări constructive ale cadrului legislativ-normativ în domeniul fiscal şi vamal,
aprobarea SCERS de către Banca Mondială (figura 1).

Figura 1. Fluxul investiţiilor străine directe în economia Republicii Moldova (milioane dolari SUA)

Investiţiile străine intrate în economia Republicii Moldova în anul 2004 au crescut de
peste două ori, înregistrând nivelul de 241,1 milioane de dolari. Ponderea majoră a revenit
investiţiilor în capitalul social – 53,6% (126,4 milioane de dolari). Doar în anul 2004, pentru
prima dată, s-a consemnat o creştere atât de majoră a venitului reinvestit, de 2,2 ori faţă de
anul 2003, alcătuind 38,1 milioane de dolari. Acesta este un argument în plus că investitorii
străini doresc să-şi menţină poziţia şi, mai mult, să-şi dezvolte activitatea pe plan local. În
2003 volumul ISD a constituit 99,81 milioane de dolari, în 2002-119,80 milioane de dolari,
iar în 2001-114,89 milioane de dolari.
În anul 2005 a fost atras cel mai mare volum de investiţii străine directe din ultimii 15
ani, 268,1 milioane de dolari sau aproape 9% din PIB. Faţă de anul 2004, nivelul ISD a
consemnat o creştere cu 7,7%. Intrările de investiţii străine directe au fost îndreptate în
sectorul energetic, transport, comunicaţii, industria alimentară. Investiţiile nerezidenţilor în
capitalul social au constituit 104,2 milioane de dolari în valoare netă, din care investiţiile sub
formă de bunuri – 8,75 milioane de dolari. Venitul reinvestit a fost evaluat la 32,1 milioane
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de dolari. În volumul total al investiţiilor 46,0% revin ţărilor Uniunii Europene, 22,0% –
ţărilor CSI, 3,4% – ţărilor din Europa Centrală şi de Est (Figura 2).

3,40%

22%

28,60%

Uniunea Europeană
CSI
Europa Centrală şi de Est
Alte ţări

46%

Figura 3. Repartizarea stocului de ISD pe regiuni

Date ale Băncii Naţionale indică faptul că, în primul trimestru 2006, Moldova a
înregistrat cel mai jos nivel al volumului net de ISD din ultimii ani – 34,23 milioane de
dolari. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2005, volumul net de ISD s-a redus cu peste
43%.
BNM precizează că volumul ISD acumulat în economia naţională până la 31 martie
2006 a fost de 1,161 miliarde de dolari, dintre care capital subscris – 750 milioane de dolari,
venit reinvestit – 165,6 milioane de dolari, alt capital – 245,4 milioane de dolari. Aceasta a
constituit aproape o sumă egală cu câştigurile anuale ale moldovenilor angajaţi la munci
peste hotare. Partea proastă a lucrurilor este că banii muncitorilor sunt îndreptaţi spre
consum, ceea ce creează anumite disbalanţe în economie. Trebuie de determinat populaţia să
plaseze banii în acţiuni corporative, pentru aceasta statul trebuie să simplifice accesul
cetăţenilor pe piaţa valorilor mobiliare.
În pofida înregistrării unor succese ce ţin de îmbunătăţirea climatului de afaceri şi cel
investiţional, intrările de capital în Republica Moldova sunt, totuşi, relativ mai mici în
comparaţie cu ţările din Europa Centrală şi de Est şi cele din spaţiul post-sovietic.
Pornind de la această situaţie puţin optimist, Ministerul Economiei şi Comerţului
(MEC) a elaborat un nou proiect al Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a
exporturilor pentru anii 2006-2015, care este cea de-a doua tentativă de a impulsiona aceste
domenii vitale.
Prin urmare, este necesar un şir de acţiuni concrete de redresare a situaţiei care îşi vor
găsi reflecţie în politicile naţionale.
Este necesară o strânsă îmbinare a politicilor de atragere a investiţiilor cu cea de
promovare a exporturilor, ceea ce ar contribui real la o creştere economică şi la ridicarea
bunăstării populaţiei.
Atragerea investiţiilor străine în economia naţională ar asigura inovaţii şi transfer de
know-how, valoare adăugată înaltă şi crearea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente.
Dezvoltarea comerţului exterior prin atragerea investiţiilor străine.
Republica Moldova îşi concentrează eforturile pe realizarea noilor direcţii strategice
de activitate şi a acţiunilor din cadrul acestora specificate în Strategia de atragere a
investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006 – 2015.
Atragerea capitalului străin şi promovarea exporturilor se realizează printr-un
complex larg de activităţi:
•
Promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie atractivă cu climat
investiţional favorabil pentru investitorii străini prin asigurarea unei informări
complete şi corecte asupra oportunităţilor investiţionale pentru atragerea şi
creşterea investiţiilor străine în economie;
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•
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Furnizarea de informaţii şi acordarea asistenţei de specialitate pentru societăţile
autohtone şi investitorii străini deja existenţi, aflaţi în faza de informare, iniţiere,
implementare şi de postimplementare a proiectelor;
De a facilita şi a mediatiza colaborarea şi cooperarea între investitorii străini şi
instituţiile publice pentru realizarea proiectelor investiţionale;
Coordonarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine directe şi a
proiectelor pentru atragerea investiţiilor străine în economie, în colaborare cu
sectorul privat şi cu autorităţile centrale şi locale.
Efectuarea de analize şi evaluări ale procedurilor comerciale şi prezentarea
autorităţilor propuneri pentru îmbunătăţirea climatului investiţional.
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FUNCŢIONAREA EUROGRUPULUI:
PROBLEME ACTUALE ŞI TENDINŢE
Dan IVĂNESCU
Laura IVĂNESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Arhitectura Uniunii Economice şi Monetare prezintă o structură bipolară,
fiind centrată pe pilonul monetar şi cel economic. Deşi moneda unică creează puternice
interdependenţe între economiile şi politicile economice naţionale, prin mecanismul ratei comune
de schimb valutar şi al politicii monetare comune, integrarea monetară nu şi-a găsit un
echivalent la nivelul guvernanţei economice. Crearea şi funcţionarea Eurogrupului în etapa a
treia a Uniunii Economice şi Monetare, ca forum la nivel înalt de consultare a miniştrilor de
finanţe, a Comisiei Europene şi a Băncii Centrale Europene, poate fi considerat un prim pas spre
constituirea unui organism de guvernanţă economică în zona euro.
Cuvinte-cheie: eurogrup; politică economică; Banca Central-Europeană; ECOFIN;
Pactul de Stabilitate şi Creştere.
Clasificare JEL: E58, E61, E62, F36.

Potrivit Tratatului de la Maastricht, arhitectura Uniunii Economice şi Monetare
prezintă o structură bipolară, fiind centrată pe pilonul monetar şi cel economic.
Potrivit prevederilor tratatului, politica monetară se caracterizează printr-o deplină
integrare, fiind implementată de Sistemul Băncilor Centrale Europene, creat în jurul Băncii
Centrale Europene, ce deţine întreaga responsabilitate a stabilirii poziţiei monetare.
Deşi moneda unică creează puternice interdependenţe între economiile şi politicile
economice naţionale, prin mecanismul ratei comune de schimb valutar şi a politicii monetare
comune, integrarea monetară nu şi-a găsit un echivalent la nivelul guvernanţei economice.
În ciuda necesităţii sale, existenţa unei instituţii decizionale la nivel economic a fost
evitată din raţiuni atât politice, cât şi economice. În plan politic, multe guverne au respins
intensificarea comasării suveranităţii inerente existenţei unei monede unice prin crearea unui
organ central care să guverneze mecanismele economice. În egală măsură, multe state au
considerat că, din punct de vedere economic, o structură care să funcţioneze având la bază
respectarea unor anumite reguli (cum ar fi cele cuprinse în Pactul de Stabilitate şi de Creştere
Economică) ar crea rezultate economice superioare unei guvernanţe economice centralizate,
care să acţioneze independent în plan economic şi politic.
Totuşi, în ultimii cincisprezece ani, tot mai multe voci au atras atenţia asupra
necesităţii unei mai mari coordonări economice pentru coerenţa politicii şi îmbunătăţirea
performanţei globale a zonei euro.
Astfel, promovată iniţial de politicienii şi analiştii francezi, guvernanţa economică
(gouvernement économique) poate fi definită ca o instituţie la nivel supranaţional, de sine
stătătoare, care să aibă drept obiectiv adoptarea deciziilor în domeniul economic. Atribuţiile
acestei instituţii ar consta în evaluarea situaţiei economice a zonei euro, analizarea opţiunile
politice şi adoptarea principalelor strategii de politică economică care să soluţioneze
deopotrivă cauzele (problemele structurale) şi efectele negative din plan economic (şocurile
macroeconomice).
Susţinătorii unei guvernanţe economice invocă în principal trei avantaje majore ale
unei mai puternice coordonări economice.
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În primul rând, o instituţie care să reprezinte guvernanţa economică ar putea să
prezinte mai multă flexibilitate decât actuala structură care funcţionează pe respectarea unor
anumite reguli. Cei ce văd o „perturbare deflaţionistă” în activitatea Eurozonei sunt astfel de
părere că Pactul de Creştere şi Stabilitate, cel puţin în versiunea sa originală, reprezintă un
punct pe pornire inflexibil pentru conducerea politicii economice. Această acuzaţie a stat la
baza controversatei observaţii a politicianului Prodi cum că Pactul este aplicat „în mod
stupid”. O guvernanţă economică ar putea fi capabilă ca, prin colaborarea cu Banca Centrală
Europeană şi cu Comisia, să realizeze o funcţionare mai rafinată a Pactului, ceea ce ar fi
oferit deopotrivă BCE o mai mare posibilitate de manevră.
În acest sens, trebuie remarcat faptul că, în special în primii săi ani de funcţionare,
BCE a trebuit să contracareze, prin politica sa de rată a dobânzii, inadvertenţe ale guvernelor
naţionale, fapt ce ar fi putut fi evitat printr-un dialog adecvat între instituţia monetară şi o
eventuală guvernanţă economică. Deplina coordonare între cele două laturi ar fi fundamentală
în depăşirea unor momente de criză economică sau instabilitate politică, absenţa unui
partener politic pentru BCE fiind văzută de unii analişti ca o clară lacună în sistemul de
guvernanţă al zonei euro.
În al doilea rând, centralizarea coordonării economice, prin capacitatea sa de analiză şi
de decizie comună pe care ar implica-o, ar asigura o coerenţă şi o eficacitate superioare
sistemului actual. Astfel, analiştii remarcă faptul că, dincolo de eforturile de a se conforma
regulilor pactului, politicienii Uniunii Europene nu manifestă interes pentru ceea ce s-ar putea
numi „o politică economică europeană”. În acest sens, fostul prim-ministru francez,
Dominique de Villepin, a sugerat ideea unui dialog deschis între miniştrii de finanţe ai zonei
euro şi BCE cu privire la definirea unei poziţii economice comune şi la stabilirea unui mix de
politică adecvat pentru combaterea şomajului şi a încetinirii creşterii economice.
În cele din urmă, o instituţie centrală care să determine politica economică ar creşte
legitimitatea structurii de guvernanţă a zonei euro. Astfel, în unele state cel puţin aparentul
rol predominant al BCE în conducerea zonei euro este văzut ca o subminare a legitimităţii
întregii structuri de guvernare. Pentru a satisface acest neajuns, analiştii sunt de părere că
luarea de către politicieni aleşi prin sistem electoral, şi nu de către bancheri „neutrii” politic, a
deciziilor care afectează în mod direct nivelul de trai al populaţiei joacă un rol fundamental în
buna funcţionare a sistemului. Pe de altă parte, această procedură ar obliga, de asemenea,
politicienii să explice şi să justifice în mod direct electoratului deciziile uneori dureroase ce
trebuie aplicate, unii politicieni punând până acum în mod explicit sau implicit pe seama
Băncii Centrale Europene existenţa anumitor probleme, chiar dacă, în realitate, implicarea
acesteia a fost minoră sau chiar inexistentă. O guvernanţă economică pentru zona euro ar
creşte astfel transparenţa sistemului decizional.
Crearea şi funcţionarea Eurogrupului, ca forum la nivel înalt de consultare a miniştrilor de
finanţe, a Comisiei şi a Băncii Centrale Europene poate fi considerat un prim pas spre constituirea
unui organism de guvernanţă economică în zona euro. Invocând, pe de o parte, necesitatea
intensificării convergenţei politice, iar, pe de cealaltă parte, meritele deosebite ale Eurogrupului în
toate domeniile de coordonare ale politicii economice, tot mai multe voci, printre care şi cea a
preşedintelui actual al Eurogrupului, premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker, au susţinut
dreptul acestuia de constituire ca organism formal al Comunităţii europene. Cu toate acestea, din
anumite raţiuni politice, printre care păstrarea independenţei polului monetar, reuniunea
miniştrilor de finanţe îşi păstrează caracterul informal.
Asigurând cadrul procedural al continuării respectării criteriilor de convergenţă ale
Tratatului de la Maastricht, Pactul de Stabilitate şi Creştere are drept obiectiv monitorizarea
politicii fiscale în vederea creşterii coordonării economice în stadiul al treilea al UEM, atât prin
latura sa corectivă, potrivit căreia statele trebuie să diminueze deficitele mai mari de 3% din PIB,
cât şi prin latura sa preventivă, care încurajează statele membre să-şi atingă obiectivele bugetare
pe termen mediu compatibile cu o situaţie sustenabilă a finanţelor publice.
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În domeniul coordonării economice la nivelul UEM, Orientările Generale de Politică
Economică propuse anual de Comisia Europeană joacă de asemenea un rol fundamental.
Având drept obiectiv şi asigurarea respectării acestora, prevederile Pactului posedă statutul
unei legislaţii de al doilea rang, constituind, împreună cu reglementările Tratatului, cadrul
instituţional al guvernanţei economice. Acest lucru face din Consiliul ECOFIN organul
decizional central privind operarea Pactului.
În ciuda acestei atribuiri formale a responsabilităţilor, Eurogrupul intervine de facto în
toate stadiile procesului decizional, devenind centrul politic virtual al creării Orientărilor
Generale de Politică Economică şi al operării Pactului.
Astfel, înaintea elaborării recomandărilor oficiale ale comisiei, proiectele OGPEurilor sunt dezbătute într-o fază preliminară în cadrul şedinţelor Eurogrupului din lunile
februarie şi martie din perspectiva modului în care acestea vor putea satisface nevoile
specifice zonei euro. Discuţiile se axează de asemenea pe orientarea politicii fiscale a zonei
euro, ţinându-se cont de noile priorităţi de politică definite în propunerile de orientări
economice. Recomandările oficiale ale Comisiei încorporează astfel rezultatele dezbaterilor
Eurogrupului. După publicarea acestora, Eurogrupul analizează încă o dată proiectul final al
orientărilor, înaintea adoptării acestuia de către ECOFIN în cadrul şedinţei sale din luna mai.
Eurogrupul discută, de asemenea, obiectivele oficiale de politică definite în cadrul
Pactului de Stabilitate şi Creştere. PSC cere statelor membre elaborarea şi înaintarea unor
programe naţionale de stabilitate care conţin implicit şi informaţii cu privire la politica
bugetară naţională ce urmează a fi implementată. Programele naţionale sunt înaintate anual în
luna decembrie Comisiei şi Consiliului ECOFIN, care analizează coerenţa acestora cu
criteriile bugetare definite prin PSC şi cu setul de OGPE-uri aflat în vigoare. Înainte de
depunerea oficială a programelor naţionale, acestea sunt discutate însă în cadrul
Eurogrupului, care analizează orientarea generală a politicii fiscale a zonei euro ce ar rezulta
pe baza programelor individuale. Discuţiile se focusează de asemenea pe analizarea
compatibilităţii dintre politica naţională prevăzută şi evoluţiile specifice ale statelor
respective, cum ar fi inflaţia puternică sau previzionarea scăderii veniturilor din impozite.
Pe lângă activităţile obişnuite de revizuire a politicilor naţionale şi de analiză a
instrumentelor oficiale de coordonare ale EMU, discuţiile referitoare la politica bugetară
includ reacţii la evenimente neprevăzute, cum ar fi şocuri puternice ale preţurilor sau dezastre
naturale. Acestea ar putea determina măsuri fiscale stabilite în mod ad-hoc la nivel naţional,
menite să sprijine refacerea economică internă, cu preţul unor efecte adverse asupra altor
state din zona euro sau al periclitării măsurilor comune de revigorare. Deşi Eurogrupul nu
poate impune politica individuală a statelor membre în situaţii limită, totuşi, miniştrii de
finanţe au căzut de acord să se informeze reciproc cu privire la eventuale decizii luate ad-hoc.
Pe lângă dezbaterile uzuale cu privire la orientările economice şi respectarea pactului,
trebuie remarcat faptul că Eurogrupul s-a dovedit a fi un membru activ în însăşi orientarea, şi
nu doar monitorizarea acestor instrumente.
Astfel, contribuţiile miniştrilor de finanţe la revizuirea pactului şi-au atins obiectivul
în 2005. Într-o reuniune informală a miniştrilor zonei euro de la data de 20 martie 2005,
urmată de o şedinţă a „Eurogrupului extins al celor 25”, miniştrii prezenţi au stabilit principiile reformei Pactului de Stabilitate şi Creştere Economică, în sensul unei mai mari
flexibilităţi a aplicării sale economice, fără a pune însă sub semnul întrebării condiţiile de 3%
şi, respectiv, 60%. Reforma a dus astfel la întărirea „braţului preventiv” al pactului prin
urmărirea unei mai bune definiri a obiectivelor bugetare naţionale pe termen mediu, aplicarea
simetrică a prevederilor pactului de-a lungul întregului ciclu economic prin evitarea
politicilor prociclice, luarea în calcul a reformelor structurare, precum şi introducerea
analizării „unor factori pertinenţi” în evaluarea unei depăşiri temporare a valorii de referinţă
de 3%. „Stabilitatea nu va dispărea nici din vocabular, nici din practică” a precizat
preşedintele Eurogrupului la încheierea lucrărilor din martie 2005.
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Monitorizarea aplicării pactului a constituit un subiect permanent pe agenda
Eurogrupului şi după revizuirea acestuia. În anul 2006, studiile Comisiei au pus în lumină
aplicarea unor politici prociclice de către unele state membre, fapt ce a determinat emiterea,
în mod excepţional, de către Eurogrup, la Berlin, în data de 20 aprilie 2007, a unui pachet de
orientări privind politicile fiscale. Declaraţia de la Berlin susţine astfel respectarea
prevederilor pactului privind consolidarea fiscală într-o conjunctură propice expansiunii
economice, astfel încât majoritatea statelor să-şi îndeplinească obiectivele pe termen mediu
pentru 2008 şi 2009, pentru ca, până în 2010, acestea să fie îndeplinite de către toate statele
zonei euro.
Din 1997 şi până în prezent, prin contribuţiile aduse în domeniul analizării situaţiilor
economice, a reformei şi a vegherii implementării Pactului de Stabilitate şi Creştere, a
promovării reformelor structurale, precum şi a soluţionării unor situaţii de criză, cum este cea
actuală de pe plan mondial, Eurogrupul şi-a reafirmat în mod constant locul pe scena marilor
jucători politici ai UE. Vizibilitatea Eurogrupului a crescut şi la nivel internaţional, în 2007
preşedintele Eurogrupului întreprinzând, alături de comisarul european şi preşedintele BCE, o
vizită oficială în China, pentru a discuta pe marginea ratei de schimb.
În ceea ce priveşte perspectiva constituirii guvernanţei economice, fidelă iniţiativelor ce
au dus în fapt la însăşi crearea Eurogrupului, preşedinţia actuală franceză a Consiliului Uniunii
Europene a avansat ideea creării unui secretariat autonom pentru a întări capacitatea de analiză a
Eurogrupului. Considerată, în viziunea administraţiei franceze, drept un pas spre „aprofundarea”
dialogului între guverne şi BCE, după cum a declarat secretarul de stat pentru afaceri externe,
Jean-Pierre Jouyet, iniţiativa nu este îmbrăţişată de Comisia Europeană şi de Germania, care se
tem de o creştere a puterii Eurogrupului faţă de Banca Centrală Europeană, fapt ce îl face pe
preşedintele Jean-Claude Juncker să fie rezervat cu privire la şansele acesteia de izbândă. Pe de
altă parte însă, ministrul luxemburghez atrage atenţia asupra unui alt aspect ce prezintă o
importanţă majoră pentru activitatea Eurogrupului, şi anume reprezentarea pe plan internaţional.
Astfel, Juncker a subliniat în repetate rânduri că una din priorităţile eforturilor politice ale
europenilor din zona euro ar trebui să fie reprezentarea unică la nivel internaţional, cu precădere
în cadrul structurilor Fondului Monetar Internaţional, Juncker criticând ambiţiile Franţei,
Germaniei şi Italiei de a-şi menţine fotoliile în cadrul FMI şi al G8.
Deşi prezintă un mare interes pentru agenda politică europeană, avansarea Eurogupului spre o instituţionalizare a guvernanţei economice a trecut astăzi în plan secundar, date
fiind problemele întâmpinate de ratificarea Tratatului Constituţional. Însuşi preşedintele
Eurogrupului şi-a exprimat temerile că „Europa nu este pregătită în acest moment pentru
schimbări substanţiale la nivelul guvernanţei economice”. Pe acest fundal, analiştii consideră
că, dacă Uniunea Europeană va decide să meargă pe drumul guvernanţei economice, acest
lucru se va realiza mai degrabă treptat, prin faze succesive, şi nu printr-un gest spectaculos de
creaţie. Frecvenţa şi coerenţa acestor paşi vor avea un cuvânt important de spus cu privire la
evoluţia Uniunii Europene în deceniile următoare.
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INTERDEPENDENŢA DINTRE CURSUL DE SCHIMB ŞI RATA
DOBÂNZII ÎN ROMÂNIA
Cătălina HÂNDOREANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. În ultima perioadă, legătura dintre cursul de schimb şi rata de dobândă a
revenit în atenţia cercetătorilor. Volatilitatea celor două variabile are efect aproape simultan
asupra inflaţiei, a veniturilor reale, exporturilor şi importurilor, ceea ce influenţează
dezvoltarea pe termen lung. Prezentul studiu analizează, în plus faţă de testarea ipotezei
UIP, influenţa inversă a cursului de schimb asupra ratei dobânzii, scopul acestei cercetări
fiind de a determina rolul avut în ţara noastră de către rata de schimb în realizarea
stabilităţii economice.
Cuvinte-cheie: curs de schimb; rata dobânzii; UIP; economii în tranziţie; politică
monetară.
Clasificare REL: 19I.

Legătura dintre cursul de schimb şi rata dobânzii nu este una nou descoperită, primele
formulări ale acestei legături apărând în secolul 19. Comportamentul cursului de schimb
poate fi influenţat prin intermediul ratelor de dobândă, o creştere a ratei de dobândă având ca
rezultat aprecierea monedei naţionale, în timp ce prin reducerea ratei de dobândă autorităţile
monetare pot contracara o apreciere nedorită a monedei naţionale (Isard, 1995, p. 74).
În cazul economiilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est, la fel ca şi în cazul
României, motivaţia interesului faţă de legătura dintre cursul de schimb şi rata dobânzii este
dată de faptul că majoritatea acestor ţări au realizat recent modificări la nivelul politicilor lor
monetare şi valutare, optând pentru ţintirea directă a inflaţiei, strategie de politică monetară
care presupune adoptarea unui regim valutar de flotare liberă. Consecinţa acestei alegeri este
o creştere coroborată a volatilităţilor atât pentru cursul de schimb, cât şi pentru rata de
dobândă.
1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniu
Literatura referitoare la relaţia existentă între cursul de schimb şi rata dobânzii este
destul de vastă. Una dintre abordări este cea monetară privitoare la determinanţii cursului de
schimb, care extinde teoria cantitativă a banilor pentru economiile deschise. Potrivit acestei
abordări, piaţa monetară naţională şi internaţională sunt legate prin intermediul parităţii
puterii de cumpărare, rezultând astfel o ecuaţie prin care se poate determina cursul de schimb
în funcţie de rata dobânzii.
În anul 1976, Dornbusch dezvoltă modelului Mundell-Fleming, demonstrând că
rigiditatea preţurilor poate duce la o supraevaluare a cursului de schimb. Acest model, adaptat
realităţilor monetare ulterioare abandonării sistemului de la Bretton Woods, identifică o
relaţie negativă între cursul real de schimb şi diferenţialul ratelor de dobândă reale. Trebuie
precizat că studiile realizate pentru testarea modelului nu au demonstrat existenţa în realitate
a acestei legături sau, dacă ea există, semnificaţia statistică era foarte redusă.
Pentru testarea modelului Dornbusch, Meese şi Rogoff (1998, pp. 933-948) folosesc
metoda de cointegrare în doi paşi Engle-Granger aplicată pentru date lunare pentru cursurile
de schimb USD/DEM, USD/JPY şi USD/GBP pe perioada februarie 1974 – decembrie 1986.
Concluzia lor este aceea că nu există o relaţie puternică între diferenţialul de dobândă şi
cursul real de schimb, nici pe termen scurt, nici pe termen lung.
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Edison şi Pauls (1993, pp. 165-187) folosesc cointegrarea şi modelul pentru corecţia
erorilor pentru evidenţierea legăturii dintre cursul real de schimb şi diferenţialul real al
dobânzilor. Cei doi autori demonstrează inexistenţa unei legături sistematice între cele două
variabile, bazându-se pe date trimestriale pentru perioada 1974-1990 pentru cursul dolarului
SUA faţă de un coş ponderat cu volumul comerţului, compus din monedele ţărilor din G10, şi
pentru rata de dobândă aferentă bonurilor de tezaur emise de SUA şi pe rata de dobândă
ponderată pentru titlurile de stat ale ţărilor G10.
Spre deosebire de autorii menţionaţi anterior, MacDonald (1997, pp. 16-23) foloseşte
pentru determinarea relaţiei de cointegrare metoda Johansen, aplicată unui panel de date, şi
certifică existenţa legăturii dintre cursul de schimb şi rata dobânzii.
Pe lângă legătura dintre cele două variabile, pe termen lung, sau pe termen scurt,
multe studii analizează şi legătura existentă între volatilităţile celor două variabile. Folosind
un panel de date pentru 39 de ţări şi date lunare pentru perioada ianuarie 1970 – aprilie 1999,
Calvo şi Reinhart (2002, pp. 379-408) analizează volatilitatea existentă între ţările G3 şi
economiile emergente. Concluzia desprinsă de către autori este aceea că lipsa de credibilitate
a autorităţilor monetare, coroborată cu teama de a lăsa moneda naţională să fluctueze liber are
ca efect o volatilitate scăzută a cursului de schimb, asociată, însă, cu o volatilitate crescută a
ratei de dobândă. Volatilitatea scăzută a monedei naţionale nu se datorează lipsei şocurilor
externe, ci folosirii tuturor instrumentelor de politică monetară pentru atenuarea efectului
acestor şocuri la nivelul cursului. Politica ratei de dobândă înlocuieşte în economiile
emergente intervenţiile nereuşite ale rezervelor valutare. Această concluzie este valabilă
indiferent dacă regimul valutar este unul fix sau legat de o altă monedă, ceea ce îi determină
pe cei doi autori să sfătuiască autorităţile monetare să renunţe la fixarea cursului de schimb.
Există o vastă literatură privind modelele empirice referitoare la „deconectarea”
cursului de schimb de factorii lui determinanţi. Obstfeld şi Rogoff (2000, pp. 339-390) arată
că legătura dintre cursul de schimb şi politica monetară este importantă, dar această corelaţie
nu poate fi interpretată neapărat ca o corelaţie directă bilaterală. Terţe variabile, precum
ameninţarea permanentă a atacurilor speculative în cazul economiilor emergente, pot
determina o mişcare comună a cursului şi a dobânzii, ceea ce nu se întâmplă şi în cazul
economiilor emergente.
2. Evoluţia ratei dobânzii în România şi a impactului acesteia asupra cursului
de schimb
Creşterea dobânzii poate fi folosită de către autorităţile monetare în vederea reducerii
absorbţiei interne, pentru a atenua efectele negative generate de deprecierea monedei
naţionale. În cazul economiilor în tranziţie, canalul de transmisie a politicilor monetare prin
intermediul ratei dobânzii nu funcţionează întotdeauna, motivaţia fiind dată de stadiul de
formare în care se află mecanismele macroeconomice în aceste ţări, politica monetară
trebuind să se bazeze pe realităţile economice din ţara respectivă, nu pe experienţa obţinută în
ţările dezvoltate.
În mod tradiţional au fost identificate patru canale principale de transmitere a politicii
monetare, aşa cum arată şi Dăianu, Lungu şi Vrânceanu (2004, pp. 34-35). Primul canal este
realizat prin efectul direct al ratei dobânzii, care afectează toate celelalte rate ale dobânzilor,
cum ar fi de exemplu dobânda la depozite. Acestea, la rândul lor, vor afecta deciziile de
economisire şi investiţii ale agenţilor economici. Al doilea canal va afecta disponibilitatea
creditului. Al treilea canal este prin impactul asupra preţurilor valorilor mobiliare cum ar fi
acţiuni sau obligaţiuni şi asupra proprietăţilor imobiliare. Al patrulea canal afectează rata de
schimb. În toate cazurile menţionate mai sus expectaţiile au un rol important. Rata de schimb
e dată de preţul relativ al leului raportat la cel al altor valute şi deci depinde atât de condiţiile
monetare domestice, cât şi de cele externe. Trebuie menţionat că impactul exact pe care o
modificare a ratei dobânzii oficiale o are asupra ratei de schimb este dificil de cuantificat
deoarece, în general, va depinde de expectaţiile inflaţioniste şi ale ratei dobânzii (domestice şi
externe). În România canalele de transmitere ale politicii monetare sunt încă în stadii de
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formare. O problemă esenţială este de a identifica acei factori care joacă un rol important în
obstrucţionarea efectivităţii mecanismului de transmitere al politicii monetare. Această
secţiune reliefează câţiva dintre aceşti factori din economia românească ce au o influenţă
asupra condiţiilor monetare.
În cazul României, canalul tradiţional de transmitere a politicii monetare prin
intermediul ratei de dobândă a avut un rol redus, mai ales în primele etape ale procesului de
tranziţie la economia de piaţă. O dovadă în acest sens este furnizată şi de faptul că rata
dobânzii nu se poate integra în vectorul de cointegrare al determinanţilor cursului de schimb.
Motivaţia acestei realităţi economice rezidă în faptul că în perioada comunistă s-a manifestat
fenomenul de dezintermediere financiară, populaţia fiind lipsită astfel de o cultură bancară.
La aceste motivaţii istorice s-au adăugat realităţile perioadei de tranziţie, perioadă
caracterizată de o depreciere accelerată a monedei naţionale, ceea ce a generat preferinţa
pentru economisirea în valută, în special în dolari americani, în prima parte a intervalului, şi
în euro după adoptarea acestei monede. Economiile nu au fost plasate în cadrul sistemului
bancar datorită păstrării în memoria colectivă a falimentelor bancare, preferându-se păstrarea
„la saltea” a sumelor deţinute.
Toate aceste caracteristici ale sistemului financiar românesc au favorizat folosirea
cursului de schimb ca instrument de politică monetară. Aproape pentru întregul interval
cuprins în analiză, adică până la sfârşitul anului 2004, BNR a adoptat „de jure” ţintirea
agregatelor monetare, în timp ce cadrul politicii monetare „de facto” a fost mai mult acela de
ţintire a cursului de schimb. Scopul intervenţiilor BNR pe piaţa valutară a fost acela de a
realiza un echilibru între scăderea inflaţiei şi prevenire aprecierii monedei naţionale, fenomen
ce ar fi redus competitivitatea externă. Importanţa ratei dobânzii pentru politica monetară a
crescut după anul 2000, şi mai ales după noiembrie 2004, când BNR şi-a anunţat intenţia de
a nu mai interveni pe piaţa valutară pentru influenţarea cursului, ceea ce a diminuat
importanţa ratei de schimb pentru politica monetară. Evoluţiile înregistrate în cea de-a doua
jumătate a anului 2008 demonstrează însă că Banca Naţională recurge la cursul de schimb
pentru a corecta evoluţiile nefavorabile din economie atunci când prin intermediul ratei
dobânzii nu reuşeşte acest lucru.
În ceea ce priveşte evoluţia ratelor de dobândă, aşa cum reiese şi din Figura 1, se poate
remarca o continuă scădere a acestora de la un nivel de 81,5% la începutul perioadei de
analiză, în ianuarie 1994, la rate de dobândă cu o singură cifră la mijlocul anului 2006.
Excepţie face începutul anului 1997, când luna martie 1997 a ajuns la 107,1%. Motivaţia
acestui salt spectaculos este liberalizarea pieţei valutare şi a preţurilor administrate. Spre
deosebire de alţi indicatori, şocul suferit de către rata dobânzii a fost absorbit relativ repede,
aceasta revenind în iulie 1997 la un nivel de 47,3%.
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Figura 1. Evoluţia ratei dobânzii în perioada ianuarie 1994-iulie 2008

Din punct de vedere al evoluţiei ratelor reale de dobândă, este interesant de menţionat
faptul că, aşa cum rezultă şi din studiul realizat de Neagu, Mărgărit, Răcaru, Copaciu, Mircea
şi Andrassy (2006, p. 15) se constată permanenţa valorilor real pozitive pentru dobânzile
active în perioada ianuarie 2005 – octombrie 2005, dar nu acelaşi lucru este valabil pentru
dobânzile pasive reale. Acest fenomen al iluziei monetare se poate explica atât prin gradul
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mai redus al culturii bancare şi volatilitatea ratei inflaţiei, cât şi prin faptul că populaţia, de
regulă, se ghidează după valorile nominale, acestea fiind mai uşor de calculat. Situarea
dobânzilor pasive pe palierul real negativ ar trebui să aibă ca efect descurajarea procesului de
economisire, ceea ce afectează cererea de monedă naţională şi, implicit, dezvoltarea
sustenabilă a economiei, care este condiţionată de existenţa unui nivel corespunzător al
economisirii interne datorită dimensiunilor reduse ale investiţiilor străine în ţara noastră.
Trendul descrescător al ratei dobânzii este întrerupt la sfârşitul anului 2007, când BNR a
încercat să corecteze prin intermediul creditelor ratarea ţintei de inflaţie. Fenomenul s-a accentuat în
anul 2008, când realităţilor economiei româneşti li s-a adăugat prefigurarea unei crize mondiale,
ceea ce a avut ca efect ieşirea de pe piaţa românească a capitalurilor, diminuarea lichidităţii şi,
implicit, creşterea ratelor de dobândă pentru atragerea de fonduri suplimentare.
3. Analiza relaţiei existente între cursul de schimb şi rata de dobândă în România
3.1. Testarea ipotezei UIP
Pentru testarea ipotezei UIP s-a plecat de la ecuaţia:
s t +1 − s t = b0 + b1 × ( rt − rt* ) + u t +1

Opţiunea pentru această ecuaţie în detrimentul celei care încorporează şi prima de risc:
s t +1 − s t = rt − rt* − ξ t + u t +1

se datorează ipotezei simplificatoare conform căreia în termenul constant b0 al ecuaţiei este
inclusă şi prima de risc. Pe lângă valoarea primei de risc, în cadrul acestui termen constant
sunt incluşi şi alţi factori, precum valoarea primei de risc. O altă ipoteză a acestei ecuaţii este
cea a anticipărilor raţionale, ceea ce determină egalizarea valorilor anticipate ale cursului de
către valorile viitoare, la care se adaugă un termen de eroare ut+1, necorelat cu informaţiile
disponibile la momentul t.
Pentru testarea ipotezei UIP s-au folosit date lunare pentru perioada ianuarie 1994 –
iulie 2008, referitoare la valoarea nominală a cursului de schimb USD/ROL (USDROL), la
rata pasivă medie practicată de bănci pentru operaţiunile în lei (IROL) şi la rata dobânzii
pentru împrumuturile în dolari din Statele Unite (IUSD).
În România, la 1 iulie 2005 a avut loc denominarea monedei naţionale, moneda nouă
(RON) fiind de 10.000 de ori mai mică decât vechiul leu. Pentru asigurarea comparabilităţii
datelor, toate estimările au fost realizate în ROL.
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Figura 2. Seriile de timp utilizate

Pentru lunile ianuarie şi februarie 1997, martie 1999 şi ianuarie 2002, acolo unde sunt
observate rupturi structurale, a fost introdusă o variabilă dummy. Variabila dummy a fost
introdusă pentru atenuarea perturbaţiilor induse de liberalizarea pieţei valutare în ianuarie
1997, a celor legate de vârful de plată al datoriei externe în 1999 şi a celor induse de
introducerea euro în 2002.
Pentru a putea realiza testele econometrice cu ajutorul variabilelor menţionate
anterior, este necesară determinarea ordinului de integrabilitate a fiecăreia dintre aceste
variabile. În lucrarea de faţă s-a aplicat testul Perron (1994), deoarece testele ADF şi PP nu
ţin cont de prezenţa „rupturilor” în serii. Excepţie face rata de dobândă pentru dolarul SUA,
care, datorită absenţei rupturilor structurale, a fost testat cu ajutorul instrumentelor puse la
dispoziţie de E-Views.
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Ordinul de integrare
Variabila

Tabelul 1

Nivel de semnificaţie
(%)
1
1
1
1

Ordin de integrabilitate

USDROL
IROL
IUSD
IDIF

I(1)
I(0)
I(0)
I(0)

Sursa: calcule proprii pe baza datelor BNR şi FED.

Estimările econometrice vor fi realizate cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate
(OLS). Această metodă econometrică minimizează suma pătratelor reziduurilor din estimarea
fiecărei ecuaţii, ţinând seama de orice restricţie impusă coeficienţilor ecuaţiei ce trebuie
determinată. În cazul UIP, paritatea se respectă dacă în urma estimării obţinem
coeficienţii b0 = 0 şi b1 = 1. Rezultatele estimării sunt prezentate în Tabelul 2.
Estimarea UIP pentru România

Tabelul 2

Dependent Variable: DUSDROL
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994:02 2008:07
Included observations: 174 after adjusting endpoints
Variable
IDIF
DUMMY97
DUMMY99
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
0.052528
0.29336
0.122225
0.011386
0.610623
0.603752
0.026629
0.120543
386.0125
0.970642

Std. Error
0.025815
0.018951
0.026715
0.002056
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic
2.034774
15.47988
4.5751
5.53733

Prob.
0.0434
0.0000
0.0000
0.0000
0.016063
0.042302
-4.390948
-4.318326
88.86496
0.000000

Sursa: calcule proprii pe baza datelor BNR şi FED.

Coeficientul obţinut pentru diferenţialul de dobânzi este semnificativ din punct de
vedere statistic, aşa cum rezultă din Tabelul 2. Aceasta se întâmplă şi în cazul celor două
variabile dummy, ceea ce justifică introducerea lor. Trebuie specificat aici că variabila
dummy pentru anul 2002 nu a fost introdusă datorită lipsei de semnificaţie a coeficientului
asociat. Aşa cum rezultă din Tabelul 3, în cazul în care se testează egalitatea coeficientului cu
0 se observă o probabilitate destul de redusă, ceea ce îndreptăţeşte menţinerea constantei în
ecuaţia estimată.
Testul Wald pentru coeficientul asociat constantei

Tabelul 3

Wald Test:
Equation: EC1
Null Hypothesis:
F-statistic
Chi-square

C(4)=0
30.66202
30.66202

Probability
Probability

0.00000
0.00000

Sursa: calcule proprii pe baza datelor BNR şi FED.
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Deşi nu poate fi considerat egal cu unitatea, totuşi coeficientul interceptului este destul
de mic, ceea ce ridică semne de întrebare referitoare la modul de formare a anticipărilor
referitoare la cursul de schimb. De asemenea, prima de risc are o influenţă redusă, dar care nu
poate fi considerată nulă; o explicaţie pentru aceasta este lipsa unei culturi financiare pentru o
mare parte a populaţie, dar intuirea existenţei unor riscuri, intuiţie regăsită în acest nivel redus
al primei de risc.
Testul Wald pentru coeficientul asociat diferenţialului de dobândă

Tabelul 4
Wald Test:
Equation: Untitled
Null Hypothesis:
F-statistic
Chi-square

C(1)=1
1347.022
1347.022

Probability
Probability

0.00000
0.00000

Sursa: calcule proprii pe baza datelor BNR şi FED.

În ceea priveşte coeficientul asociat diferenţialului de dobândă, cu un interval de
încredere de 1%, nu se poate respinge ipoteza egalităţii cu unitatea, conform ipotezei UIP.
Aşa cum ne aşteptam, ipoteza UIP nu se confirmă nici în cazul României, dar, spre
deosebire de analizele realizate pentru ţările industrializate, sensul relaţiei este unul pozitiv,
ceea ce înseamnă că rata de dobândă anticipează corect sensul modificărilor viitoare
survenite în nivelul cursului de schimb. Sensul pozitiv al corelaţiei dintre cele două variabile
macroeconomice poate fi observat şi din analizarea graficului lor, care este redat în Figura 3.
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15

D USD/ROL
IDIF

0.1
0.05
ian.08

ian.06

ian.04

ian.02

ian.00

ian.98

ian.96

-0.1

ian.94

0
-0.05

Figura 3. Variaţia cursului de schimb şi diferenţialul de dobândă

3.2. Testarea legăturii dintre cursul de schimb şi rata dobânzii în cazul României
Pentru a studia influenţa ratei dobânzii asupra cursului de schimb, dar şi influenţa
inversă, a cursului de schimb asupra ratei de dobândă, s-au folosit seriile de timp referitoare
la variaţia cursului de schimb USD/ROL şi la rata dobânzii pentru depozitele în lei.
Primele teste realizate sunt testele de cauzalitate Granger. Cauzalitatea Granger arată
măsura în care valorile curente ale unei variabile Y sunt explicate prin intermediul valorilor
trecute ale altei variabile X şi dacă se poate explica într-o mai mare măsură evoluţia variabilei
Y prin adăugarea de laguri variabilei X.
Testul de cauzalitate Granger

Tabelul 5
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1994:01 2008:07
Lags: 3
Null Hypothesis:
DUSDROL does not Granger Cause IROL
IROL does not Granger Cause DUSDROL

100

Obs
171

F-Statistic
54.2089
1.27923

Probability
0.00000
0.28331
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Rata de dobândă nu cauzează Granger cursul de schimb, rezultat consistent cu
deconectarea celor două variabile şi cu importanţa aproape inexistentă a ratei de dobândă ca
instrument de politică monetară. BNR a acţionat în cea mai mare parte a intervalului de
analiză pentru atingerea obiectivelor urmărite prin influenţarea în mod direct a cursului de
schimb, prin vânzări şi cumpărări de valută în conformitate cu rezultatul final dorit. Aceasta
este motivaţia şi pentru faptul că, în România, spre deosebire de alte ţări, relaţia de cauzalitate
este inversă, cursul de schimb determinând rata dobânzii.
Relaţia dintre cursul de schimb şi rata dobânzii

Tabelul 6
Dependent Variable: IROL
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994:02 2008:07
Included observations: 174 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DUSDROL

0.291275

0.042243

6.895231

0.00000

DUMMY97

-0.065150

0.016716

-3.897427

0.00010

C

0.019899

0.001314

15.14762

0.00000

R-squared

0.229377

Mean dependent var

Adjusted R-squared

0.220363

S.D. dependent var

0.017816

S.E. of regression

0.015731

Akaike info criterion

-5.449287

Sum squared resid

0.042316

Schwarz criterion

-5.394820

Log likelihood

477.0879

F-statistic

25.44913

Durbin-Watson stat

0.325415

Prob(F-statistic)

0.023829

0.00000

Sursa: calcule proprii pe baza datelor BNR şi FED.

În estimarea relaţiei dintre rata de dobândă şi cursul de schimb a fost introdusă numai
variabila dummy care penalizează liberalizarea pieţei valutare din 1997. Motivaţia pentru
care celelalte două variabile dummy nu au fost introduse în estimare este legat de absenţa
semnificaţiei statistice a coeficienţilor asociaţi. Statistica R-pătrat arată că doar 22,94% din
rata de dobândă este explicată de variaţia cursului de schimb. Această concluzie este
consistentă cu realităţile economice: rata dobânzii pasive fiind determinată de rata dobânzii
de intervenţie a BNR şi de nivelul economisirii. Faptul că o parte din nivelul dobânzii este
determinată de cursul de schimb subliniază importanţa acestui indicator pentru economia
românească, fapt care a determinat şi folosirea lui ca principal instrument de politică
monetară.
Spre deosebire de rata dobânzii interne, diferenţialul de dobândă influenţează evoluţia
cursului de schimb, ceea ce demonstrează că rata de schimb este mai sensibilă la evoluţia
dobânzilor externe decât la a celor interne. Această sensibilitate faţă de dobânda externă se
datorează dependenţei României faţă de pieţele financiare externe. Nivelul intern al
economisirii este destul de redus în România, ceea ce a făcut ca ţara noastră să aibă nevoie de
fonduri împrumutate din exterior, mai ales în prima parte a procesului de tranziţie la
economia de piaţă.
4. Concluzii

UIP reprezintă una dintre ipotezele fundamentale ale modelelor de determinare a
cursului de schimb şi oferă informaţii despre gradul de integrare a pieţei naţionale cu cea
mondială. În concordanţă cu rezultatele înregistrate şi în cazul altor economii, nici pentru
România nu se verifică ipoteza UIP.
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Ceea ce însă diferă faţă de alte studii empirice este faptul că o creştere a ratelor
dobânzii interne nu duce neapărat la deprecierea monedei naţionale ţinând cont de faptul că
BNR controlează evoluţia cursului de schimb şi îl depreciază treptat în funcţie de nivelul
inflaţiei. În schimb, modificările survenite în nivelurile dobânzilor înregistrate pe pieţele
financiare externe au o influenţă semnificativă asupra cursului de schimb. Dependenţa ţării
noastre faţă de împrumuturile externe are ca rezultat importanţa diferenţialului de dobândă în
explicaţia cursului şi lipsa de semnificaţie a dobânzii naţionale. Diferenţialul de dobânzi USD
– ROL poate fi destul de mare datorită nivelurilor crescute înregistrate de rata dobânzii în
România, dar acest lucru nu duce neapărat la atragerea investitorilor străini care vor avea
întotdeauna în vedere mai întâi situaţia macroeconomică în care se află ţara noastră. Dovada
fiind dată şi de perioada 2007-2008, atunci când economia românească a fost percepută în
mod pozitiv de învestitori, fondurile atrase au fost importante ca volum, dar în momentul în
care situaţia internă şi internaţională s-a deteriorat fondurile au fost retrase din ţara noastră,
indiferent de mărimea diferenţialului de dobândă.
Studierea relaţiei inverse, şi anume influenţa exercitată de către cursul de schimb
asupra ratei de dobândă, generează rezultate oarecum surprinzătoare dacă ne referim la
concluziile desprinse din literatura de specialitate, acolo unde relaţia este privită şi analizată
numai din perspectiva impactului ratei dobânzii asupra cursului. Relaţia nu este
surprinzătoare, însă, dacă ne raportăm la realităţile ţării noastre, acolo unde cursul de schimb
a jucat şi joacă rolul de indicator central al economiei româneşti.
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TESTAREA HETEROSCEDASTICITĂŢII INDICELUI BET
PRIN MODELUL ARCH
Ionuţ Teodor IONESCU
Radu STROE
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Acest articol se concentrează pe modelarea volatilităţii într-o manieră
stochastică, luând în analiză variaţiile sale în decursul timpului cu scopul de a realiza o
estimare mai bună a rentabilităţii viitoare pentru un activ financiar. Stabilitatea în timp a
unei reguli de evoluţie a volatilităţii, ca o regulă definită cu precizie, continuă şi astăzi să
constituie o ipoteză restrictivă pentru o piaţă de capital caracterizată printr-un grad
semnificativ de turbulenţă. Studiul a fost realizat pentru indicele BET al Bursei de Valori
Bucureşti prin modelele heteroscedastice.
Cuvinte-cheie: heteroscedasticitate; piaţă de capital; indice bursier; econometrie.
Clasificare REL: 10F.
Studiu teoretic pentru modelul ARCH
O variantă a modelelor stochastice care şi-au găsit utilitate în analiza şi prognoza
fluctuaţiilor variabilelor financiare, care prezintă un caracter volatil mai ales în perioade de
instabilitate, este modelul ARCH. Aceste modele „autoregresive condiţionate de inegală
împrăştiere a valorilor” (Pecican, 2000, p. 273) sunt caracterizate prin acceptarea dependenţei
liniare a valorilor viitoare de valorile din trecut, precum şi de erorile (abaterile valorilor reale
de la cele ajustate pe baza modelului) din trecut.
În seriile de timp ce caracterizează indicatorii financiar-monetari (preţul activelor
financiare, preţuri speculative, cursul de schimb) se regăsesc adesea erori de prognoză relativ
mari pe unele segmente de timp.
Acest model, creat de F.R. Engle (1982) şi dezvoltat ulterior de T. Bollerslev (1986),
urmăreşte includerea manifestării repetabile a erorilor de prognoză relativ mari în unele
perioade de timp, în alternanţă cu secvenţele de timp în care erorile sunt reduse. Prin urmare,
este vorba de o împrăştiere inegală (heteroscedasticitate) a valorilor variabilei reziduale
manifestată pe diferite perioade de timp care compun seria cronologică (poate fi evidenţiată o
dependenţă sub forma autocorelaţiei).
Econometricianul englez F.R. Engle a urmărit includerea în modelul stochastic de
prognoză a unui astfel de comportament privind valorile reziduale. El a considerat că
dispersia erorii poate fi privită ca fiind dependentă de valorile lui xt-i sau ε t −i din trecut.
În condiţiile în care funcţia de densitate a variabilei xt, condiţionată de xt-1 (valoarea
din trecut) este normală, media şi dispersia sunt condiţionate la rândul lor de trecut:

(xt / xt −1 ) ≈ N (M (xt −1 ), σ x2

t −1

)

O variantă simplă a modelul ARCH se poate scrie astfel (Pecican et al., 2005):
⎧ x t = a × x t −1 + b × x t + ε t
⎪⎪
2
2
⎨σ ε t = α 0 + α 1 × ε t −1
⎪
2
⎪⎩ε t ≈ N 0, σ ε t

(

)
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Estimarea parametrilor din prima ecuaţie a modelului poate fi realizată iterativ
∧

folosind metoda celor mai mici pătrate. În continuare, se obţin valorile ajustate ( x ), valorile
variabilei reziduale şi a dispersiei acesteia σ ε2 . În etapa următoare, cunoscând toate acestea,

( )

∧

se poate trece la estimarea parametrilor α din a doua relaţie, iar în cazul în care α 1 este
semnificativ diferit de zero, atunci heteroscedasticitatea este confirmată prin model.
Abordarea sub aspect operaţional a modelului ARCH, precum şi prin prisma utilităţii
sale în prognoze şi analize, impune menţionarea criteriilor care confirmă sau resping
opţiunilor pentru un astfel de model. Aceste criterii constau în verificarea semnificaţiilor
parametrilor din a doua ecuaţie a modelului sau în aplicarea testului F-statistic.
Expresia generalizată propusă de Bollerslev (GARCH) evidenţiază faptul că
„memoria” procesului este răspândită pe mai multe date observate din trecut:
σ t2 = α 0 + α 1 × x t2−1 + ... + α p × x t2− p + β 1 × σ t2−1 + ... + β q × σ t2− q ,
Dacă se restrânge efectul întârzierii la o singură unitate de timp (t-1) se obţine
modelul GARCH (1,1):
σ t2 = α 0 + α 1 × xt2−1 + β1 × σ t2−1 , unde: a > 0 ; α , β ≥ 0 şi α + β < 1 .
Printre avantajele oferite de modelarea prin intermediul ARCH amintim perspectiva
diferită în care este pusă problema autocorelării variabilei reziduale. Dacă prin testul
Durbin-Watson existenţa autocorelării este confirmată, aceasta s-ar putea datora fie faptului
că ε t depinde de ε t −1 , fie faptului că dispersia valorilor variabilei reziduale este dependentă
de trecut. Prin urmare, în această din urmă situaţie, autocorelarea identificată prin testul D-W
este de fapt heteroscedasticitatea.
Această heteroscedasticitate a erorilor implică faptul că dispersiile corespunzătoare
erorilor nu mai sunt egale (ci diferite), caz în care estimatorii parametrilor modelului
econometric rămân nedeplasaţi (dar nu mai sunt eficienţi). Astfel, aplicarea metodei celor mai
mici pătrate va conduce la o estimare a parametrilor modelului, influenţând sensibil şi
calitatea diferitelor teste statistice.
Un alt avantaj al metodologiei ARCH îl constituie faptul că predicţiile sunt bazate pe
o informaţie suplimentară prin luarea în calcul a inconstanţei în timp a dispersiei valorilor
reziduale. Aceasta, din punct de vedere teoretic, creează premise pentru obţinerea de
prognoze mai precise.
Construirea unui model ARCH (Tsay, 2002, p. 86) comportă de urmat trei paşi:
1. construirea unui model econometric (de exemplu de tip ARMA) pentru a obţine
înlăturarea oricăror dependenţelor liniare existente în seria de timp;
2. specificarea ordinului pentru modelul ARCH şi realizarea estimărilor;
3. verificarea rezultatelor obţinute şi ajustarea lor dacă este necesar.
Prezentăm în continuare un astfel de model privind evoluţia indicelui BET al Bursei
de Valori Bucureşti.(1)
ARMA (1,1) – Dependenţă liniară(2)
Dependent Variable: LOG_BET
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1/06/2004 9/30/2008
Included observations: 1188 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 24 iterations
Backcast: 1/05/2004
Variable
Coefficient
AR(1)
1.000054
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Std. Error
6.23E-05

t-Statistic
16043.05

Prob.
0.0000
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MA(1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

105
0.152017
0.998361
0.998359
0.007059
0.059092
4200.059
1.998418

0.028757
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

5.286172

0.0000
3.780711
0.174257
-7.067440
-7.058888
722223.0
0.000000

1.00
Estimated AR process is nonstationary
-.15

Modelul prezintă toţi estimatorii ca fiind semnificativi din punct de vedere statistic,
iar indicatorii de validitate pentru regresie prezintă valori corespunzătoare. Gradul de
relevanţă al modelului indicat prin coeficientul de determinaţie (R2) este îndeajuns de mare
(0,998361), iar testul Durbin-Watson prezintă o valoare apropiată de cea ideală (1,998418),
ceea ce arată lipsa autocorelării între reziduuri.
În cazul unui model de evoluţie a randamentelor zilnice pentru indicelui BET de tipul
ARMA (1,1) erorile nu au o distribuţie normală. Prin urmare, putem afirma că există o
corelaţie serială între aceste erori, ceea ce ne conduce la concluzia că există
heteroscedasticitate.
Testarea heteroscedasticităţii indicelui BET
GARCH (1,1) – Dependenţă neliniară

MA(1)
C
ARCH(1)
GARCH(1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Inverted MA Roots

Dependent Variable: R_BET
Method: ML - ARCH
Sample(adjusted): 1/06/2004 9/30/2008
Included observations: 1188 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 17 iterations
Backcast: 1/05/2004
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
0.180033
0.029826
6.036137
Variance Equation
1.61E-05
3.10E-06
5.198147
0.199754
0.026611
7.506476
0.752470
0.029506
25.50228
0.020218
Mean dependent var
0.017735
S.D. dependent var
0.016223
Akaike info criterion
0.311602
Schwarz criterion
3333.552
F-statistic
2.051051
Prob(F-statistic)
-.18

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.000668
0.016369
-5.605306
-5.588201
8.143837
0.000023

Regresia este semnificativă din punct de vedere statistic. În modelare am folosit
procesele MA (1), ARCH (1) şi GARCH (1). Deci valorile indicelui BET urmează un proces
GARCH (1,1), existând o dependenţă neliniară în randamentele zilnice ale acestui indice.
Distribuţia realizată prin istrogramă pentru valorile rentabilităţii indicelui BET se
prezintă astfel:
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400

Series: R_BET
Sample 1/06/2004 7/24/2008
Observations 1188

300

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

200

100

Jarque-Bera
Probability

0
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.000668
0.000900
0.092500
-0.112200
0.016369
-0.420254
7.182277
900.7959
0.000000

0.10

Sursa: prelucrare proprie a datelor cu ajutorul programului Eviews.

Figura 1. Distribuţia rentabilităţii indicelui BET

Interpretarea rezultatelor
 Indicatorul Skewness (coeficient de asimetrie) cuantifică asimetria distribuţiei
seriei de timp în jurul mediei sale. Formula de calcul pentru acest indicator este:
−
⎛
⎞
1
⎜ xi − x ⎟
S = × ∑⎜ ∧ ⎟
N i =1 ⎜ σ ⎟
⎝
⎠
N

3

∧

, unde σ reprezintă estimator al varianţei.

O valoare pozitivă pentru S semnifică faptul că distribuţia prezintă partea dreaptă
alungită, iar o valoare negativă pentru acest indicator arată faptul că distribiţia are partea
stângă alungită. De asemenea, pentru o distribuţie simetrică (distribuţia normală) Skewness
are valoarea zero.
După cum se observă în figura 1, S = -0,420254 (asimetria rentabilităţii indicelui
BET este negativă). Aceasta înseamnă că distribuţia folosită prezintă partea stângă alungită.
De asemenea, valoarea indicatorului Skewness este semnificativ diferită de 0, ceea ce arată că
variabila nu este identic distribuită.
 Indicatorul Kurtosis măsoară boltirea distribuţiei serie (cât de plată sau de
ascuţită este distribuţia seriei) faţă de distribuţia normală, prezentând următoarea formulă de
calcul:
−
⎞
⎛
1 N ⎜ xi − x ⎟
K = × ∑⎜ ∧ ⎟
N i =1 ⎜ σ ⎟
⎠
⎝

4

∧

, unde σ este estimator al varianţei. K se mai numeşte şi coeficient

de aplatizare calculat de Pearson.
Valoarea în funcţie de care se interpretează acest indicator este 3 (kurtotica unei
distribuţii normale). Astfel, o valoarea K mai mare decât 3 arată faptul că distribuţia avută în
vedere este mai ascuţită în comparaţie cu distribuţia normală (leptokurtotică), iar un K mai
mic decât 3 indică faptul că distribuţia este mai plată decât distribuţia normală
(playkurtotică).
Din distribuţia realizată (figura 1) rezultă că seria de timp privind rentabilităţile zilnice
ale indicelui BET prezintă caracteristici de nenormalitate privind distribuţia, având un exces
de kurtotică.
Excesul de kurtotică relevă existenţa unor probabilităţi mai ridicate de a se înregistra
evenimente extreme (variaţii mari ale rentabilităţii indicelui BET) comparativ cu o serie
cronologică caracterizată printr-o distribuţie normală. Din grafic rezultă că distribuţia
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randamentelor zilnice privind indicele BET este leptokurtotică (K = 7,182277) – seria
cronologică nu urmează un proces random walk. De asemenea, prezenţa unui exces de
kurtotică evidenţiază existenţa unui proces ARCH.
 Jarque-Bera (JB) este un test statistic care indică dacă o serie este distribuită
normal. Altfel spus, testul JB verifică măsura în care o variabila urmează o repartiţie normală.
Acest test statistic cuantifică diferenţa dintre S şi K unei serii cu cele ale distribuţiei normale,
prezentând următoarea relaţie:
N −k ⎛ 2 1
2⎞
× ⎜ S + × (K − 3) ⎟ , unde k este numărul de coeficienţi utilizaţi pentru a crea
JB =
6

⎝

4

⎠

seria.
Testul Jarque-Bera se bazează pe ipoteza că distribuţia normală are un coeficient de
asimetrie egal cu zero (S = 0) şi un coeficient de aplatizare egal cu 3 (K = 3).
Din rezultatele obţinute privind normalitatea distribuţiei rentabilităţii indicelui BET
(figura 1), se observă valoarea probabilităţii rezultate egală cu zero. Aceasta înseamnă că
testul Jarque-Bera indică respingerea ipotezei nule conform căreia seria distribuţiei
randamentelor zilnice privind indicele BET să fie normal distribuită. Ca urmare, utilizarea
metodelor parametrice (caracteristice ipotezei de distribuţie normală) nu este adecvată în
scopul modelării seriei de timp privind rentabilitatea indicelui BET, impunându-se utilizarea
metodelor nonparametrice.
Concluzii

Modelarea econometrică a variabilelor financiare realizată în prezenta lucrare are
drept scop obţinerea de modele care să ajute la previzionarea cât mai precisă a valorilor
viitoare ale acestora. În procesul de modelare trebuie să se ţină seama de caracteristice
acestora (distribuţie asimetrică, prezenţa autocorelării rezidurilor şi existenţa heteroscedasticităţii), precum şi de caracterul inerţial al evoluţiei proceselor avute în analiză şi de
caracterul relativ previzibil privind evoluţia lor ca răspuns la unele abateri din trecutul
observat al variabilelor financiare.
Preocuparea cotidiană a investitorilor pe piaţa de capital o reprezintă anticiparea
tendinţelor de creştere sau scădere a indicelui general al pieţei bursiere. Evoluţia valorii de
piaţă a fiecărui titlu din portofoliu este legată de aceste tendinţe. Atunci când indicele general
al pieţei este în creştere, majoritatea titlurilor financiare au un curs crescător şi invers în
perioade de scădere. Dovada o constituie evoluţia pieţei româneşti de capital în acest an,
caracterizată prin lichiditate redusă, caracter profund speculativ, lipsa investitorilor serioşi.
Toate acestea ne conduc la cuvintele economistului secolului al-XX-lea, John Maynard
Keynes, care afirma că jocul bursa de valori este asemănător unui joc de cazino.
Studiul aplicativ s-a concentrat pe aplicarea modelului ARCH pentru indicele BET al
Bursei de Valori Bucureşti. În acest sens, utilizarea în modelare a unei frecvenţe de
eşantionare zilnice pentru variabila analizată ne conduce la un model GARCH. Nu acelaşi
lucru se poate întâmpla dacă sunt folosite date săptămânale sau lunare. Astfel, este dificil să
se determine la ce frecvenţă de eşantionare, seriile cronologice prezintă efecte GARCH. Cu
toate acestea, modelarea econometrică ne-a demonstrat că la o frecvenţă ridicată de
eşantionare (zilnică), manifestarea acestor efecte GARCH este mai mare.
Note
(1)

Pentru estimările econometrice s-au folosit date zilnice privind indicele BET care acoperă
perioada 05.01.2004-30.09.2008. Analiza econometrică s-a realizat cu ajutorul programului
Eviews 3.0.
(2)
Forma generală pentru un proces ARMA este:
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−

x = x + a0 + a1 × x t −1 + ... + a p × xt − p − b1 × ε t −1 − ... − bq × ε t − q + ε t

După cum se observă din formulă, procesele ARMA prezintă două ordine de mărime (p şi q).
Un astfel de proces este generat de o combinaţie de valori trecute ale variabilei xt şi de
termenii reziduali ε t .
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ANALIZA INFLUENŢEI ÎNDATORĂRII
ASUPRA PERFORMANŢEI
Andrei STĂNCULESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Selecţia surselor de finanţare a unei întreprinderi constituie o problemă
majoră a finanţelor întreprinderii deoarece aceasta va influenţa în cele din urmă
performanţa financiară. Deşi există o multitudine de studii efectuate pe această temă, încă nu
s-a ajuns la un numitor comun care să-i permită cercetării ştiinţifice a produce modele certe
de gestiune a structurii capitalurilor în vederea îndeplinirii obiectivului major în finanţe,
respectiv maximizarea averii acţionarilor sau a valorii de piaţă a întreprinderii. Pornind de
la principiile finanţelor clasice, ilustrate cel mai bine prin modelul Modigliani & Miller, şi
prezentând câteva studii relevante efectuate pe piaţa românească, propunem o abordare de
analiză sumară a influenţei îndatorării asupra performanţei întreprinderii.
Cuvinte-cheie: grad de îndatorare; piaţă de capital; corelaţie; finanţe clasice;
rentabilitate financiară.
Clasificare REL: 11E.

Întrucât întreprinderea modernă acţionează într-un mediu concurenţial, turbulent, se
pune pe bună dreptate problema evaluării modului în care un investitor ar putea obţine o
rentabilitate mai mare decât cea obtenabilă în alt domeniu de activitate. În general,
antreprenorul se aşteaptă la o remunerare cât mai satisfăcătoare a capitalurilor investite, faţă
de alte oportunităţi. Remunerarea capitalurilor se realizează pe baza cash-flow-urilor generate
de exploatarea activului economic al firmei. Dimensiunea fluxurilor de numerar va influenţa
valoarea de piaţă a întreprinderii, alături de alţi factori, cum ar fi riscurile care însoţesc
investiţia în activele firmei, impozitele aplicabile rezultatelor etc. (Stancu, 2003). Pornind de
la aceste constatări, managerii financiari urmăresc identificarea unei structuri optimale a
capitalurilor, care minimizează costul capitalului şi care măreşte valoarea întreprinderii.
În modelul finanţiştilor Modigliani şi Miller, model care a pus temelia finanţelor
moderne, sunt incluse concluzii de maximă importanţă referitoare la structura financiară a
întreprinderii (Modigliani, Miller, 1958, pp. 261-297). Concluziile sunt exprimate sub numele
de „propoziţii” şi sunt valabile sub un sistem strict de ipoteze privind firma şi mediul în care
aceasta acţionează:
- agenţii care acţionează pe piaţa financiară sunt raţionali;
- veniturile viitoare anticipate evoluează după o lege de distribuţie normală;
- firmele sunt grupate în clase omogene după indicatorul dividend per acţiune;
- piaţa financiară are caracteristica de atomicitate;
- valoarea unui titlu financiar este proporţională cu venitul său anticipat;
- titlurile financiare sunt tranzacţionate pe o piaţă perfectă;
- persoanele fizice se pot îndatora la aceeaşi rată ca şi persoanele juridice.
Pornind de la aceste premise se arată că, într-un mediu economic fără fiscalitate,
valoarea întreprinderii este independentă de structura capitalurilor. Aceasta din urmă nu
constituie decât un mijloc prin intermediul căruia cash-flow-urile sunt partajate între
investitori. Totodată, costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) al oricărei firme este
independent de structura ei de finanţare şi egal cu costul capitalului propriu al unei firme
similare şi neîndatorate. Se porneşte de la următoarea formalizare matematică:
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V = CPR + DAT =

EBIT
E ( R) k

Sistemul de notaţii este următorul: V= valoarea întreprinderii; CPR= capitalul
propriu; DAT= datoriile financiare; EBIT= profitul exploatării sau profitul de înainte de
dobânzi şi impozit pe profit, presupus constant şi perpetuu; E(R)k= rentabilitatea sperată a
întreprinderii, corespunzătoare clasei k de risc. Modelul operează cu activul economic al
firmei (AE), finanţat din capitaluri permanente: AE = CPR + DAT (Stancu, 2003).
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):

R fin = E ( R ) k + [ E ( R ) k − Rdob ] ×

DAT
CPR

Rfin este rata rentabilităţii financiare a firmei îndatorate, încadrată în clasa de risc k. Ea
se determină raportând profitul net la capitalurile proprii. E(R)k este rentabilitatea sperată a
firmei din clasa de risc k, cuantificabilă prin rentabilitatea economică a firmei sau costul
mediu ponderat al capitalului:

E( R) k = Rec = CMPC
Rdob este rata dobânzii, denumită şi cost al datoriilor. DAT reprezintă datoriile
financiare ale firmei, iar CPR – capitalurile proprii. Raportul DAT/CPR este o rată a
îndatorării pe termen lung, numită levier financiar, de obicei notată cu L (Stancu, 2007).
Aşadar, 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.
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:
a) efect de levier Ù E(R)k > Rdob;
b) efect de bumerang Ù E(R)k < Rdob;
c) efect nul Ù 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.
Cu toate acestea, soluţia îndatorării firmei nu trebuie absolutizată, deoarece o creştere
a rentabilităţii financiare poate fi interpretată de către acţionari drept o motivaţie de a solicita
o primă de risc financiar, ca urmare a riscului indus de îndatorare prin plăţile suplimentare de
dobânzi şi rate scadente (Dragotă et al., 2003).
Pe baza celor de mai sus se poate concluziona că îndatorarea trebuie preferată de
întreprindere doar în condiţiile în care activitatea de exploatare este rentabilă. Altfel,
rezultatele financiare se vor înrăutăţi, iar firma riscă să îşi piardă investitorii; aceştia vor căuta
alte oportunităţi de investire a capitalurilor, cel puţin la nivelul ratei dobânzii pieţei.
Pe piaţa de capital românească, Dragotă (2006) a utilizat un eşantion de companii
listate în perioada 1997-2003 la BVB. În concordanţă cu metodologia propusă de Rajan şi
Zingales (1995, pp. 1421-1460), din eşantion au fost eliminate băncile şi societăţile de
servicii de investiţii financiare, întrucât îndatorarea acestora este puternic influenţată de o
serie de factori exogeni.
Informaţiile contabile şi bursiere au fost obţinute din mai multe surse, respectiv:
site-uri internet care furnizează informaţii specifice; baza de date pusă la dispoziţie prin
intermediul agenţiei de presă Reuters, cuprinzând cotaţiile firmelor; informaţii financiar-contabile de la Ministerul Economiei şi Finanţelor. Cu toate că oficial se consideră că
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informaţiile conţinute în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere sunt publice, realizarea
practică a unui studiu empiric este îngreunată de inexistenţa unei baze de date publice.
Concluziile acestei cercetări de referinţă sunt următoarele (Dragotă, 2006):
 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;
 companiile cu capital privat apelează din ce în ce mai mult la surse pe termen lung,
ceea ce constituie un semnal de însănătoşire a mediului economic.
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, pe baza următorilor indicatori în mărime absolută,
la nivel de acţiune: profitul net, dividendul, valoarea contabilă şi vânzările. Aceşti indicatori
sunt relevanţi pentru investitori, deoarece reflectă performanţele firmei în condiţii de
variabilitate crescută a capitalurilor proprii. Pentru fiecare indicator în parte au fost calculate:
media aritmetică, mediana, limitele maxime şi minime.
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.
Pentru a susţine afirmaţia de mai sus ne-am propus a analiza un segment al pieţei de
capital româneşti, respectiv titlurile cotate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti. Acestea
sunt următoarele: ALRO SA; ANTIBIOTICE SA; AZOMUREŞ SA; BANCA COMERCIALĂ
CARPATICA SA; BIOFARM SA; BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA; SSIF
BROKER SA; IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA; OIL TERMINAL SA;
OLTCHIM SA RM. VÂLCEA; SIF BANAT CRIŞANA SA; SIF MOLDOVA SA; SIF
TRANSILVANIA SA; SIF MUNTENIA SA; SIF OLTENIA SA.
Am urmărit a studia dependenţa dintre îndatorare şi performanţă, respectiv dintre
gradul de îndatorare faţă de capital propriu şi rentabilitatea capitalului propriu (rentabilitatea
financiară). Se observă că aceste două variabile sunt două componente fundamentale ale
modelului Modigliani & Miller. Datele sunt preluate integral de pe internet, respectiv de pe
site-ul www.ktd.ro.
Ca o excepţie de la model, în levier (gradul de îndatorare faţă de capital propriu) sunt
cuprinse toate datoriile (datorii financiare şi datorii pe termen scurt):
Datorii totale
L=
Capital propriu
Datele cuprinse în tabelul următor nu sunt prelucrate, ci preluate ca atare de pe
internet. Astfel, analiza propusă constituie un mijloc rapid de testare a interdependenţei dintre
îndatorare şi rentabilitate, în absenţa unor informaţii detaliate.
Rentabilitatea financiară şi gradul de îndatorare
Emitent
ALR
ATB
AZO
BIO
BRK
IMP
OIL
SIF1
SIF2
SIF3
SIF4
SIF5

Grad de îndatorare (%)
62,20
45,05
44,00
6,14
11,23
74,78
18,68
15,95
8,51
11,78
7,09
15,69

Rentabilitate financiară (%)
15,63
6,69
13,90
5,81
0,90
4,14
0,81
11,25
16,14
11,25
3,45
9,06

Data
30.06.2008
30.06.2008
31.03.2008
30.06.2008
31.03.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008

Sursa: www.ktd.ro.
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După cum se observă imediat, din analiză au fost excluse 3 titluri. Pentru BANCA
COMERCIALĂ CARPATICA SA (BCC) şi BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA
(BRD) nu există date disponibile, iar OLTCHIM SA RM. VÂLCEA (OLT) are capitalurile
proprii negative. Am utilizat informaţii actualizate, cuprinse în ultima raportare financiară,
disponibilă la momentul realizării acestui studiu, după cum se poate observa în coloana „Data”.
Am testat corelaţia dintre cele două variabile fundamentale (grad de îndatorare şi
rentabilitate financiară) pentru a detecta în ce măsură variaţiile unei variabile sunt corelate cu
variaţiile celeilalte variabile. Am obţinut un coeficient de corelaţie de aproximativ 0.157.
Întrucât acesta este pozitiv rezultă existenţa unei legături directe între structura capitalurilor şi
rentabilitatea financiară, însă intensitatea legăturii este slabă.
Aşadar, se poate concluziona că modul în care firmele cotate la Bursa de Valori
Bucureşti – categoria I decid să îşi finanţeze activele are un impact foarte puţin semnificativ
asupra performanţei (şi viceversa, deoarece corelaţia funcţionează în ambele sensuri). Acest
rezultat susţine parţial concluziile studiului realizat de Robu (2005).
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MECANISMUL DE TRANSMISIE A POLITICII MONETARE PRIN
RATA DOBÂNZII. ANALIZĂ EMPIRICĂ: ROMÂNIA
Gabriel BISTRICEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Înţelegerea procesului de transmisie a politicii monetare este esenţială
pentru realizarea proiectării şi implementării politicii monetare într-un mod eficient. Dintre
mecanismele de transmisie ale politicii monetare, îl consider important pe cel prin
intermediul ratei dobânzii, avându-se în vedere faptul că rata dobânzii este în prezent
principalul instrument utilizat de către majoritatea băncilor centrale din lume în deciziile de
politică monetară şi de către toate băncile centrale ce au implementată strategia de ţintire a
inflaţiei. În această lucrare, am analizat mecanismul de transmisie a politicii monetare prin
intermediul ratei dobânzii şi am realizat o analiză empirică a acestuia pe cazul României.
Cuvinte-cheie: transmisia politicii monetare; rata dobânzii; PIB; cererea agregată;
inflaţie.
Clasificare REL: 8J.
1. Efectele modificării ratei dobânzii asupra indicatorilor macroeconomici.
Aspecte fundamentale
Consider că politica monetară acţionează asupra cererii agregate din economie şi
asupra ratei inflaţiei în trei faze, reprezentate schematic în Figura 1.
Transmiterea impulsurilor de modificare a ratei dobânzii băncii centrale în Faza 1 (de
la rata dobânzii băncii centrale către indicatorii pieţelor financiare) se realizează prin multiple
canale de legătură aparţinând pieţelor financiare:
1. Modificările în rata dobânzii băncii centrale afectează întregul spectru de rate de
dobânzi stabilite de băncile comerciale la creditele acordate de bănci şi la
depozitele clienţilor plasate la bănci, dar şi alte rate de dobândă ale pieţei
interbancare.
2. Modificările în rata de dobândă a băncii centrale se pot transmite asupra preţurilor
altor active financiare: acţiuni şi obligaţiuni. Pentru cazul României, datorită unei
pieţe de capital cu o capitalizare destul de redusă, consider că nu se poate vorbi
despre transmiterea politicii monetare către evoluţiile pieţei de capital.
3. Valuta este activul al cărei preţ (curs de schimb) este influenţat prin modificarea
ratei de dobândă a băncii centrale(1). Impactul precis al schimbării în rata dobânzii
băncii centrale asupra cursului de schimb este incert deoarece depinde de
expectaţiile agenţilor cu privire la rata inflaţiei şi rata dobânzii din ţara străină şi
din ţara naţională.
4. Modificările în rata de dobândă a băncii centrale poate influenţa expectaţiile cu
privire la viitorul mers al activităţii economice reale şi cu privire la încrederea cu
care aceste expectaţii sunt menţinute. Asemenea schimbări de percepţie vor afecta
deciziile participanţilor pe pieţele financiare, iar direcţia în care asemenea efecte
expectative acţionează este dificil de prezis, şi poate varia de la o perioadă de timp
la alta. O creştere a ratei dobânzii băncii centrale poate fi interpretată de agenţii din
economie că autoritatea monetară crede că este probabil ca economia să crească
mai repede decât a crescut anterior, crescând în felul acesta aşteptările cu privire la
creşterea economică. Totuşi, este posibil ca o creştere a ratei dobânzii băncii
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centrale să fie percepută ca decizie luată în scopul încetinirii creşterii economice
pentru a fi îndeplinită ţinta de inflaţie propusă. Posibilitatea realizării acestor efecte
contribuie la o anumită „incertitudine” a impactului modificării ratei dobânzii
băncii centrale, fiind necesar astfel un regim de politică monetară transparent şi
credibil(2).
Sintetizând aspectele prezentate cu privire la cele patru canale de legătură aparţinând
pieţelor financiare, se poate spune că, deşi decidenţii de politică monetară au control direct
numai asupra unei rate de dobândă pe termen scurt (o rată de dobândă care comunică
semnalul cu privire la caracterul politicii monetare), stabilirea acestei rate de dobândă permite
influenţarea şi a altor indicatori ai pieţelor financiare.
În Faza 2 (de la indicatorii pieţelor financiare către cele două componente ale cererii
agregate – cerea internă şi cererea externă netă) de transmisie a politicii monetare,
modificarea ratelor de dobândă practicate de bănci şi modificarea cursului de schimb produc
efecte asupra cererii persoanelor fizice şi firmelor.
Cererea persoanelor fizice. Persoanele fizice sunt afectate de o modificare de politică
monetară în două modalităţi: 1) pentru depozitele şi creditele persoanelor fizice, ratele de
dobândă se vor modifica de către bănci ca urmare a schimbării politicii monetare a băncii
centrale. În felul acesta, venitul disponibil al populaţiei debitoare (au luat credite de la bănci)
sau creditoare (deţin depozite în bănci) consemnează modificări după cum se decide dacă în
prezent se consumă sau se economiseşte. 2) orice ajustare a cursului de schimb generează
schimbări în preţurile relative ale bunurilor şi serviciilor. Astfel, modificarea ratei dobânzii
are efecte adverse pentru populaţia debitoare şi pentru populaţia creditoare, iar aprecierea
monedei naţionale determină ieftinirea bunurilor şi serviciilor importate.
Cererea agenţilor economici. Activitatea agenţilor economici este şi ea influenţată de
modificările în rata dobânzii şi în cursul de schimb. O creştere a ratei de dobândă a băncii
centrale va avea un efect direct asupra tuturor agenţilor economici care se bazează pe
finanţarea bancară. O creştere a ratelor de dobândă va creşte costul împrumutului şi va reduce
profitul. Costurile cu dobânda afectează costurile diverselor categorii de active circulante ale
companiilor (de exemplu stocuri). O creştere a ratei dobânzii băncii centrale poate genera
după un timp o reducere a gradului de ocupare. Totuşi, nu toate companiile sunt influenţate
negativ de creşterea ratei dobânzii. De exemplu, companiile cu disponibilităţi baneşti ridicate
nu sunt influenţate negativ de creşterea ratei dobânzii. Modificările în cursul de schimb pot
avea un impact important asupra activităţii multor firme.
Legătura dintre cererea totală şi PIB. Cererea totală din economie este egală cu suma
dintre cererea internă (cheltuiala de investiţii + cheltuiala de consum + cheltuiala guvernamentală) şi cererea externă netă (exporturi-importuri). Cererea totală este egală cu PIB.
În Faza 3 de transmisie a politicii monetare, cursul de schimb influenţează rata
inflaţiei prin preţurile bunurilor importate, iar cererea totală afectează rata inflaţiei prin
preţurile produse în ţară.
Relaţia PIB – rata inflaţiei. Pe termen lung, PIB-ul real creşte ca un rezultat al
factorilor de ofertă ca de exemplu: progresul tehnic, acumularea de capital, mărimea şi
calitatea ofertei de forţă de muncă. Este posibil ca politica fiscală să fie capabilă să
influenţeze aceşti factori de ofertă într-o oarecare măsură, însă nu se poate modifica prin
politica monetară trendul de creştere economică. Trendul de creştere a PIB-ului real, PIB-ul
potenţial, este acel nivel al creşterii PIB-ului real la care firmele din economie îşi desfăşoară
activitatea la capacitatea normală de producţie, fără a exista presiuni inflaţioniste.
Când diferenţa dintre PIB-ul real efectiv şi PIB-ul potenţial(3) este pozitivă, se
lucrează în economie dincolo de capacitatea normală de producţie. Gap-ul de PIB (sau
excesul de cerere) poate reflecta un deficit al contului curent al ţării şi generează presiuni
inflaţioniste în economie.
În cazul în care gap-ul de PIB este negativ, nu există presiuni inflaţioniste.
Inflaţia importată. Pe lângă influenţa exercitată de cursul de schimb asupra exportului
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net (şi apoi asupra nivelului de creştere economică), modificările în cursul de schimb
generează schimbări în inflaţia importată. De exemplu, o apreciere a leului generează o
reducere a preţurilor bunurilor din import, iar o depreciere a acestuia o creştere a preţurilor
bunurilor din import.
Lag-urile ce apar la transmisia politicii monetare. Este necesar timp pentru ca
modificările în rata de dobândă a băncii centrale să se resimtă în totalitate în economie.
Ratele de
dobândă de
piaţă

Cererea
internă
Cererea
totală

Preţurile
activelor

Rata dobânzii
băncii
centrale

Cererea
externă
netă

Prin preţurile
bunurilor produse
în ţară

Expectaţii
Prin preţurile
bunurilor
importate

Rata inflaţiei

Cursul de
schimb

Figura 1. Transmisia politicii monetare

Este posibil ca aceste intervale de lag-uri de timp să varieze şi să se caracterizeze prin
incertitudine, posibil şi din cauza mai multor factori: 1) climatul de afaceri, 2) modalitatea de
răspuns a comportamentului consumatorilor la modificările în rata dobânzii, 3) evoluţiile
economice internaţionale, 4) aşteptările cu privire la inflaţia viitoare.
În secţiunea 4 a acestei lucrări, am determinat empiric posibile intervale de timp în
care modificarea ratei dobânzii BNR este absorbită într-o mişcare de curs de schimb, de PIB,
de componente ale PIB, într-o mişcare a ratei inflaţiei.
2. Studii ale transmisiei politicii monetare prin intermediul ratei dobânzii
Mecanismul de transmisie a politicii monetare a constituit şi constituie şi în prezent o
preocupare a cercetătorilor în macroeconomie, în condiţiile în care numărul mediu de lag-uri
de transmisie a politicii monetare este variabil, canalele de transmisie a politicii monetare se
întrepătrund, iar rezultatele obţinute sunt diferite de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta.
În cele mai multe lucrări ştiinţifice din domeniu, analiza empirică a transmisiei politicii
monetare se realizează pe bază de sistem cu un Vector Auto Regresiv (fie cu corecţie a erorilor,
fie structural, fie nerestricţionat în diferenţe de ordinul I ale seriilor de date). O altă modalitate
de surprindere a transmisiei politicii monetare este pe baza modelelor macroeconomice de
ecuaţii (aşa-numitele modele structurale) (4). În continuare, voi prezenta unele dintre rezultatele
obţinute de cercetători pentru Zona Euro şi ţări central est-europene: Angeloni Ignazio,
Kashyap Anil, Mojon Benoit şi Terlizzese Daniele (2002) au analizat mecanismul de transmisie
a politicii monetare în Zona Euro şi au ajuns la concluzia potrivit căreia canalul ratei dobânzii
funcţionează, iar transmisia modificării ratei dobânzii băncii centrale este mai rapidă către
investiţie decât spre celelalte componente ale PIB-ului şi decât asupra PIB-ului Zonei Euro.
Balazs Egert şi Ronald MacDonald (iunie 2006) au realizat un „survey” al mecanismului de
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transmisie a politicii monetare în ţările în tranziţie. Din sinteza studiilor realizate pentru
economiile ţărilor în tranziţie, autorii observă că: (i) rigiditatea preţurilor determină faptul că
o inovaţie (un şoc) în rata nominală de dobândă pe termen scurt va conduce la mişcări în
ratele reale de dobândă pe termen scurt şi pe termen lung, iar datorită faptului că mişcările în
rata reală de dobândă reflectă schimbări în costul capitalului, cheltuiala de investiţie
corporativă va fi influenţată de mişcările ratelor de dobândă; (ii) deoarece au o componentă
investiţională substanţială, cheltuielile realizate de populaţie pentru bunuri durabile şi pentru
case vor fi senzitive la modificarea ratei reale de dobândă; (iii) modificarea în rata reală de
dobândă poate produce şi următoarele efecte: o creştere a ratei reale de dobândă generează o
creştere a venitului deţinătorilor de active purtătoare de dobândă (efect de venit), înlocuirea
consumului cu economisirea în cazul unor rate ridicate de dobândă (efectul de substituţie);
(iv)modificările în investiţii, cheltuiala pentru bunuri durabile şi locuinţe vor cauza modificări
în PIB; (v)transmisia politicii monetare asupra PIB-ului şi inflaţiei se caracterizează prin
„lag-uri” impredictibile şi variabile de-a lungul perioadei de timp. Chatelain şi co. (2001) au
estimat empiric pe bază de date panel micro senzitivitatea investiţiilor firmelor din industria
manufacturieră la modificări în costul capitalului şi au găsit că investiţiile firmelor din Franţa,
Germania şi Spania sunt senzitive la modificarea costului capitalului. Rezultate similare cu
Chatelain şi co. au găsit şi Katay şi Wolf (2004) pentru Ungaria. Kiss şi Vadas (2005) au
investigat cazul pieţei ipotecare din Ungaria şi au găsit că modificările în ratele de dobândă la
creditele ipotecare au numai o influenţă limitată asupra venitului disponibil (efectul de venit)
în principal din cauza factorilor instituţionali (ca de exemplu, subvenţii acordate de guvern).
3. Aspecte tehnice ale analizei empirice a transmisiei politicii monetare
în România
În analiza empirică, am utilizat ca procedură econometrică coeficienţii de corelare
încrucişată. Coeficientul de corelaţie încrucişată dintre două variabile x şi y l-am estimat
astfel:
τ xy (l ) =

c xy (l )
c xx (0) × c yy (0)

, unde: l = 0,+ / − 1,+ / − 2,... şi

⎧T −1
⎪ ((xt − x ) × ( yt +l − y)) / T
⎪ t =1
cxy (l ) = ⎨T +1
⎪ (( y − y) × ( x − x)) / T
t
t −l
⎪
⎩ t =1

∑

l = 0,1,2,...

∑

l = 0,−1,−2,...

Coeficienţii de corelare încrucişată oferă posibilitatea analizării relaţiilor dintre
variabilele macroeconomice pe un orizont de timp îndelungat. De asemenea, cu ajutorul
coeficienţilor de corelare încrucişată se poate cuantifica numărul de perioade după care se
transmit impulsurile de modificare a ratei de dobândă în economie.
4. Analiza empirică a mecanismului transmisiei politicii monetare prin rata
dobânzii în România
În scopul determinării coeficienţilor de corelare încrucişată necesari analizei empirice
a transmisiei politicii monetare, am utilizat un eşantion de date trimestriale cu lungimea: 2000
trimestrul 1 – 2008 trimestrul 2. Toate seriile de date sunt exprimate în procente pe an şi le-am
prezentat în Figura grup 2. Seriile de date macroeconomice folosite în analiză sunt: ▫I_NBR =
rata nominală de dobândă la depozitele atrase de BNR de la bănci (solduri), ▫I_NBR_R = rata
reală de dobândă la depozitele atrase de BNR de la bănci (deflatare cu rata inflaţiei de la
sfârşitul lunii din trimestru(5)), ▫RGDP = ritmul de creştere economică (ritmul anual de
creştere reală al PIB), ▫DOMESTIC_DEM = ritmul anual real de creştere al cererii interne,
▫GFCF = ritmul anual real de creştere al formării brute de capital fix (investiţia în capital fix
din economie), ▫HOUSEHOLD_CONS = ritmul anual real de creştere al consumului
gospodăriilor populaţiei, ▫INFLATION = rata anuală a inflaţiei calculată de INS pe baza
indicelui preţurilor de consum, ▫INFLATION_CORE2 = rata anuală a inflaţiei de bază
CORE2 (determinată de INS prin excluderea din coşul de consum al populaţiei a produselor
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cu preţuri administrate şi cu preţuri volatile), ▫I_NBR_R_GAP = gap-ul ratei reale de dobândă
a BNR (I_NBR_R), ▫DOMESTIC_DEM_GAP = gap-ul ritmului cererii interne reale
DOMESTIC_DEM, ▫RGDP_GAP = gap-ul creşterii economice RGDP, ▫INFLATION_GAP =
gap-ul ratei inflaţiei INFLATION, ▫INFLATION_CORE2_GAP = gap-ul ratei inflaţiei de bază
INFLATION_CORE2, ▫GFCF_GAP = gap-ul ritmului anual real al formării brute de capital
fix GFCF, ▫HOUSEHOLD_CONS_GAP = gap-ul ritmului anual de creştere reală al
consumului gospodăriilor populaţiei, ▫NET_EXP_GAP = gap-ul ritmului anual real al
exportului net, ▫ER = ritmul anual nominal de modificare al cursului RON/EUR (o creştere a
variabilei ER înseamnă o depreciere a leului faţă de euro), ▫ER_R_GAP(6)= gap-ul variaţiei
anuale reale RON/EUR (o scădere a variabilei înseamnă o apreciere a leului faţă de euro).
Variabilele gap le-am calculat astfel: gap variabilă = variabilă – trendul variabilei.
Trendul fiecărei variabile l-am determinat utilizând filtrul univariat Hodrick Prescott.
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Figura grup 2. Seriile de date folosite în analiza empirică

În Tabelul grup 1, am prezentat coeficienţii de corelare încrucişată determinaţi pentru
17 valori ale lead-ului i (17 trimestre = 4 ani şi trimestrul 0, iniţial). În cele 3 tabele, pe fond
gri, sunt coeficienţii de corelare încrucişată pe care i-am considerat semnificativi din punct de
vedere economic. Menţionez că, cu cât coeficientul de corelare dintre două variabile este mai
ridicat (nivel maxim 1), cu atât există o legătură strânsă între variabile şi deci transmisia
impulsurilor economice este mai bună. De asemenea, am căutat ca semnele coeficienţilor de
corelare încrucişată să fie în consens cu judecata economică. Semnul – al coeficientului
evidenţiază legătura inversă dintre cele două variabile, iar semnul + semnifică legătura de
acelaşi sens dintre cei doi indicatori economici.
Din analiza coeficienţilor de corelare încrucişată, rezultă următoarele aspecte
relevante:
►corelaţiile pozitive şi de valoare ridicată (ajungând la 0,96 –valoarea maximă, la
acelaşi moment iniţial de timp 0) între rata inflaţiei (atât inflaţia de bază core2, cât şi inflaţia
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“head line”) şi rata de dobândă nominală a BNR exprimă faptul că o rată de dobândă
nominală a BNR ridicată implică şi o rată a inflaţiei ridicată. Altfel spus, o inflaţie în creştere
implică o rată de dobândă în creştere şi invers.
►impulsul de creştere a restrictivităţii politicii monetare a BNR exprimat printr-o
creştere a ratei reale de dobândă a BNR (I_NBR_R) are impact de reducere a creşterii reale a
PIB (RGDP) începând cu al patrulea trimestru după creşterea ratei reale de dobândă şi ţine
până la trimestrul al şaptelea inclusiv. După cinci trimestre de la creşterea ratei reale de
dobândă, valoarea reală a PIB scade cel mai mult (coeficient de corelare cel mai ridicat de
–0,2423 la i = 5). Şi în cazul celorlalte componente ale PIB (din punct de vedere al
cheltuielilor) impulsurile de modificare a ratei dobânzii de politică monetară se transmit
relativ similar:
Coeficienţi de corelare încrucişată

Tabelul 1
Pereche de variabile (X,Y(+i))

i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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(I_NBR_R,RGDP(+i))
0.2941
0.3275
0.2460
0.0105
-0.1973
-0.2423
-0.1778
-0.0366
0.1551
0.1712
0.2126
0.1070
-0.0181
0.0403
0.1687
0.2370
0.1912

(I_NBR_R_GAP,INFL
ATION_GAP(+i))
-0.1644
-0.1232
-0.3232
-0.2601
-0.1321
-0.0235
0.0346
-0.0745
-0.1027
-0.2362
-0.2216
-0.1560
-0.0869
0.1357
0.2140
0.2352
0.2114

(I_NBR_R,
(I_NBR_R,D
HOUSEHO
OMESTIC_ (I_NBR_R, LD_CONS( (I_NBR_R,INF
DEM(+i))
GFCF(+i)) +i))
LATION(+i))
0.1288
-0.1731
0.3027
0.0166
0.0939
-0.1593
0.2142
-0.0004
0.0395
-0.2090
0.1285
-0.0697
-0.1735
-0.2402
0.0162
-0.0921
-0.3469
-0.1068
-0.2686
-0.0994
-0.3171
-0.2946
-0.0590
-0.1000
-0.2700
-0.2755
-0.0476
-0.0882
-0.1335
-0.1909
-0.0183
-0.0994
0.1154
-0.1252
0.1158
-0.0995
0.2222
-0.1538
0.1886
-0.1273
0.3409
-0.0446
0.2459
-0.1445
0.3332
0.0158
0.2427
-0.1658
0.2558
0.1698
0.1524
-0.1920
0.2743
0.3722
0.1865
-0.1899
0.2108
0.4140
0.2142
-0.2170
0.1958
0.3197
0.1684
-0.2160
0.1000
0.1610
0.1114
-0.1764
Pereche de variabile (X,Y(+i))

(I_NBR_R_
GAP,INFLA
TION_COR (I_NBR,INF (I_NBR,INF (I_NBR_R_GA
E2_GAP(+i) LATION(+i) LATION_C P,ER_R_GAP(
)
)
ORE2(+i)) +i))
0.9641
0.9612
0.0900
0.3113
0.1252
0.8548
0.8449
0.1592
-0.0830
0.7696
0.7624
0.0124
-0.1179
-0.2405
0.6585
0.6546
-0.2993
0.5582
0.5415
-0.0542
-0.3112
0.4535
0.4232
0.0228
-0.2694
0.3550
0.3046
0.1057
-0.2185
0.2706
0.2078
0.2103
-0.1074
0.1814
0.1210
0.0889
-0.0148
0.1086
0.0558
-0.0593
0.0453
0.0382
0.0084
-0.1613
0.1006
-0.0186
-0.0322
-0.3302
0.0871
-0.0676
-0.0675
-0.3219
0.1111
-0.1152
-0.1043
-0.1725
0.1130
-0.1522
-0.1476
-0.0869
0.0596
-0.1974
-0.1931
-0.0201
0.0477
-0.2260
-0.2308
-0.0152

(I_NBR_R
(I_NBR_R
,INFLATI (I_NBR_R_GAP, _GAP,RG
ON_COR DOMESTIC_DE DP_GAP(
E2(+i))
M_GAP(+i))
+i))
0.0518
0.4579
0.4769
0.0372
0.3696
0.5076
-0.0471
0.2142
0.3490
-0.1176
-0.1982
-0.0209
-0.5552
-0.1599
-0.3490
-0.1796
-0.5263
-0.4078
-0.1652
-0.4533
-0.2938
-0.1439
-0.2281
-0.0780
-0.1112
0.1739
0.2110
-0.0929
0.3166
0.2214
-0.0979
0.4555
0.2419
-0.1156
0.3431
0.0282
-0.1545
0.1398
-0.2110
-0.1836
0.0670
-0.1860
-0.2183
-0.1134
-0.0264
-0.2294
-0.0624
0.1301
-0.1896
-0.1552
0.1129

(I_NBR_R
_GAP,NE (RGDP_GAP,IN (RGDP,IN
T_EXP_G FLATION_GAP( FLATION(
AP(+i))
+i))
+i))
0.3018
-0.0746
-0.6559
0.1679
-0.2389
-0.5792
-0.1628
-0.4057
-0.5359
-0.2835
-0.2587
-0.4502
-0.5176
-0.1874
-0.3934
-0.1594
0.0295
-0.3094
-0.1112
0.1375
-0.2423
-0.0207
0.0718
-0.1844
0.1003
-0.0154
-0.1174
0.1619
-0.1879
-0.0806
0.2365
-0.2561
-0.0408
0.2710
-0.1658
-0.0259
0.1633
0.0070
-0.0309
0.0655
0.1738
-0.0063
-0.1228
0.2440
0.0187
-0.0887
0.1766
0.0837
-0.1749
0.0837
0.1454
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Pereche de variabile (X,Y(+i))

i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(ER,INFLAT
(DOMESTIC_DEM_G (RGDP,INF
AP,INFLATION_GAP( LATION_C (ER,INFLA ION_CORE
ORE2(+i)) TION(+i)) 2(+i))
+i))
0.7215
0.6978
0.0697
-0.6118
0.1563
-0.5260
0.6576
0.6518
0.0220
-0.5142
0.5919
0.5952
0.0946
-0.4763
0.5355
0.5294
0.0901
-0.4336
0.4599
0.4541
0.1152
-0.3644
0.3865
0.3537
0.0511
-0.2642
0.3078
0.2595
-0.0345
-0.1659
0.2273
0.1759
-0.0979
-0.0696
0.1559
0.0976
-0.2021
-0.0074
0.0923
0.0477
-0.2220
0.0148
0.0282
-0.0037
-0.1130
0.0097
-0.0288
-0.0500
-0.0400
-0.0136
-0.0835
-0.0924
0.0289
-0.0143
-0.1480
-0.1515
0.0853
0.0112
-0.2027
-0.2004
0.1028
0.0672
-0.2498
-0.2471
0.0776
0.1303
-0.2916
-0.2867

(HOUSEHOLD
_CONS_GAP,I
NFLATION_C
ORE2(+i))
0.2275
0.3392
0.0310
-0.1619
-0.3660
-0.4465
-0.4120
-0.3457
-0.1306
0.0325
0.1442
0.2715
0.2524
0.1785
0.1240
0.0382
-0.0248

(RGDP_G
AP,INFLA
(I_NBR_R
_GAP,GF (I_NBR_R_GAP, TION_CO
CF_GAP( HOUSEHOLD_C RE2_GAP
ONS_GAP(+i)) (+i))
+i))
0.1085
0.2106
0.6384
0.2037
0.4332
0.0039
-0.0077
0.2149
-0.2344
-0.1678
-0.0518
-0.3148
-0.3292
-0.3510
-0.3310
-0.3909
-0.2674
-0.2658
-0.3076
-0.2447
-0.0877
-0.0827
-0.1820
0.0163
0.0568
0.0857
0.0730
-0.1116
0.2049
0.0645
-0.0134
0.2764
-0.0218
-0.1166
0.1989
-0.0309
0.0396
-0.0266
0.0426
0.2392
-0.0268
0.0812
0.1303
-0.0123
0.1301
0.0077
-0.0197
0.0657
-0.2901
-0.0515
-0.0022

1) o creştere a ratei reale de dobândă se transmite într-o scădere a cererii interne reale
(DOMESTIC_DEM) în intervalul [+3 trimestre, +7 trimestre], impactul cel mai ridicat al
modificării ratei reale de dobândă a BNR fiind după 4 trimestre – în acest caz, coeficientul de
corelare este de -0,3469; 2) o creştere a ratei reale de dobândă a BNR se resimte cel mai rapid
dintre componentele PIB într-o scădere a formării brute de capital fix (GFCF) în intervalul
[+0 trimestre, +10 trimestre], influenţa cea mai puternică a modificării ratei reale de dobândă
fiind după 5 trimestre de la schimbarea ratei reale de dobândă a băncii centrale. 3) la o
creştere a ratei dobânzii băncii centrale, consumul populaţiei (HOUSEHOLD_CONS) în
termeni reali scade în intervalul [+4 trimestre, +7 trimestre], influenţa maximă fiind după 4
trimestre de la modificarea ratei dobânzii BNR.
►deprecierea/aprecierea nominală a leului faţă de euro se transmite într-o
creştere/scădere a ratei inflaţiei atât headline, cât şi de bază chiar de la acelaşi moment de
timp (când i = 0, coeficientul de corelare fiind maxim de 0,72 şi, respectiv, de 0,70)
continuând şi când i creşte peste 0 – intervalul [1 trimestru, 9 trimestre], rezultatul fiind
plauzibil în condiţiile importurilor ridicate de bunuri de consum ale României din Zona Euro,
dar şi a importurilor din Zona Euro a altor materii prime folosite pentru producerea în
România de bunuri care ulterior vor fi oferite spre consum pe piaţa din România.
►analizând relaţiile dintre rata dobânzii reale şi PIB-ul real, componentele sale din
punct de vedere al gap-ului, informaţiile obţinute sunt în cea mai mare parte asemănătoare cu
cele obţinute pe baza analizei nivelului indicatorilor reali în ritmuri anuale: 1) creşterea gapul ratei reale de dobândă a BNR se transmite într-o scădere a gap-ului cererii interne reale
(DOMESTIC_DEM_GAP) şi într-o scădere a gap-ului PIB-ului real (RGDP_GAP) în
intervalul [3 trimestre, +7 trimestre] după această creştere, cu coeficientul de corelare maxim
la i = +4 şi, respectiv, i = +5; 2) creşterea gap-ului ratei reale de dobândă a BNR generează o
scădere a gap-ului exportului net real (NET_EXP_GAP) în intervalul [2 trimestre, +7
trimestre] după această modificare a gap-ului ratei reale de dobândă a băncii centrale, iar
coeficientul de corelare maxim este la i = +4; 3) creşterea/ scăderea gap-ului ratei reale de
dobândă se transmite într-o scădere/creştere a gap-ului de formare brută de capital fix real
(GFCF_GAP) şi a gap-ului de consum real al populaţiei (HOUSEHOLD_CONS_GAP) în
intervalul de timp [2 trimestre, +7 trimestre] şi, respectiv, [3 trimestre, +7 trimestre],
transmisia modificării ratei dobanzii reale asupra formarii brute de capital fix real fiind cea
mai rapida (începe cu al doilea trimestru după şocul de modificare a ratei dobânzii băncii
centrale). Predominanţa creditului acordat companiilor în total credit neguvernamental în
intervalul analizat poate fi una din cauzele unei transmisii mai rapide a impulsurilor de
modificare a ratei dobânzii asupra formării brute de capital fix.
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►creşterea/scăderea ratei reale de dobândă se transmite într-o scădere/creştere a ratei
inflaţiei (INFLATION) în intervalul de la i =1 până la i = 16. Analiza cu gap-uri evidenţiază
că întreg şocul de creştere a ratei reale de dobândă a BNR este absorbit total de rata inflaţiei
de bază CORE2 (consider absorbţia totală a şocului după ce se epuizează semnul – al
coeficientului de corelaţie) după 9 trimestre, cu impact maxim după 5 trimestre după şoc.
Este posibil ca transmisia politicii monetare prin rata dobânzii BNR să piardă din
eficienţă datorită următorilor factori (vezi Anexa 1, pentru o privire rapidă a indicatorilor
macroeconomici şi financiari în România): i) intermedierea financiară (raportul credit
neguvernamental/PIB) redusă, ii) aproximativ jumătate din creditul neguvernamental acordat
de instituţiile de credit din România este exprimat în valută, în condiţiile unor rate de dobânzi
mai reduse pe plan extern şi a aşteptărilor de apreciere pe termen lung a leului faţă de
principalele valute străine, iii) economia României este într-un proces de catching –up, ceea
ce generează şi un grad ridicat de volatilitate a indicatorilor economici, iv) deficitul de cont
curent ridicat prezent în România implică o dependenţă ridicată a României de alte ţări (în
special de cele din Zona Euro), iar acest lucru aduce un plus de explicaţie pentru ponderea
relativ ridicată a creditului în valută în total credit neguvernamental, v) BNR este debitor net
al sistemului bancar, vi) datorită celor menţionate mai sus, efectul modificării ratei dobânzii
BNR către economie este amplificat în condiţiile în care aceste modificări trec mai întâi prin
cursul de schimb.
Note
(1)

În România, acest canal de legătură al cursului de schimb este important şi are un efect
ridicat în transmiterea impactului modificării ratei dobânzii băncii centrale asupra ratei
inflaţiei, în condiţiile în care multe bunuri din coşul de consum (pentru care se determină
indicele preţurilor de consum) provin din import.
(2)
Această transparenţă şi credibilitate a regimului de politică monetară creşte (sau se
manifestă) printr-o bună comunicare de către banca centrală cu publicul cu privire la
raţiunile „din spatele” deciziei de schimbare a ratei dobânzii de politică monetară.
(3)
Diferenţă numită şi gap-ul de PIB real (output-gap).
(4)
Batini şi Haldane (1999) şi alte modele macroeconomice structurale utilizate de Banca
Angliei.
(5)
I_NBR_R = (100 + I_NBR)/(100+INFLATION)*100-100
(6)
ER_R = variaţia anuală reală a cursului leu /euro; ER_R = modificarea procentuală anuală
a cursului nominal leu/euro – rata inflaţiei din România + rata inflaţiei din Zona Euro.
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Anexa 1
Indicatori macroeconomici şi financiari în România
Indicatori macroeconomici şi financiari
Activitatea economică:
PIB (mld. RON)
Creşterea PIB -ului real (% pe an)
Consum privat (% pe an)
Consum guvernamental (% pe an)
Formare brută de capital fix (% pe an)
Exporturi de bunuri şi servicii (% pe an)
Importuri de bunuri şi servicii (% pe an)
Contribuţii la creşterea PIB -ului real (în % PIB):
Cerere internă (-variaţia stocurilor)
Exportul net
Variaţia stocurilor
Gap-ul de PIB (% din PIB potenţial, media anului)
Rata şomajului (% din forţa de muncă)
Balanţa comercială (bunuri şi servicii, % din PIB)
Contul curent (% din PIB)
Finanţele guvernamentale:
Soldul bugetului general consolidat (% din PIB)
Datoria publică brută (% din PIB)
Preţuri şi costuri:
Indicele preţurilor de consum (variaţie % pe an)
Deflatorul PIB (variaţie % pe an)
Costul unitar cu forţa de muncă (variaţie % pe an)
Productivitatea muncii (PIB/Nr.persoane ocupate, variaţie %
pe an)
Pieţele financiare şi evoluţii monetare:
Cursul de schimb RON/EUR (lei, media anului)
ROBOR pentru maturitate de 3 luni (% pe an, sf. per.)
Rata dobânzii de politică monetară (% pe an, sf. per.)
Yieldul obligaţiunilor guvernam. pe 10 ani (% pe an, sf.per.)
Credit neguvernamental / PIB (%)
Credit în valută / Credit neguvernamental total (%)
Creditul neguvernamental (variaţie % pe an):
Creditul privat în lei (variaţie % pe an)
Creditul privat în valută (variaţie % pe an)
Credit pentru populaţie total / Credit neguvernamental total (%)
Credit pentru populaţie în lei/ Credit neguvernamental total (%)
Credit pentru soc. nefinanc. în lei/ Credit neguv. total (%)

2006

2007 2008p

2009p

344.5
7.9
11.5
-9.8
18.5
10.6
22.4

404.7
6
10.5
7.8
28.4
8.5
25.8

505
9
13.4
4.2
28.1
29.8
34.8

593
6.7
9.6
6.1
24.6
19.8
22.6

14
-9.6
3.5
0.5
7.3
-12
-10.4

17.4
-14.8
3.5
0.3
6.4
-14.6
-14

21.7
-16.2
3.4
1.1
6
-15.5
-13.5

18.8
-13.2
1.1
0.1
5.9
-13.7
-12.2

-2.2
12.4

-2.5
13

-3.1
11.5

-4.1
12.1

6.6
10.9
12.2

4.8
10.1
16.2

7.9
12
13.4

4.7
5
8.7

5.9

5.6

8.2

6.4

3.53
8.75
8.75
7.23
26.82
47.35
54.46
79.53
33.71
42.51
24.99
27.97

3.34
8.27
7.5
7.13
36.61
54.30
60.41
39.22
83.96
48.26
22.66
27.25

3.65
12
10.25
7.5
42.07
55
43.39
42.68
43.99
49
22
26

3.55
9
8
6
53.66
50
49.76
49.76
49.76
49
22
26

Surse: BNR, MEF, CNP, Eurostat, ECB, calcule proprii; p = prognoză.
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PARTICULARITĂŢI ALE VOLATILITĂŢII CURSULUI DE SCHIMB
DIN ŢĂRILE EMERGENTE EST-EUROPENE. PERSPECTIVĂ
EMPIRICĂ ASUPRA INTERFERENŢEI DINTRE DIMENSIUNEA
PERMANENTĂ ŞI CEA TRANZITORIE
Cristina Maria TRIANDAFIL
Petre BREZEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Acest studiu se concentrează asupra volatilităţii din ţările emergente estEuropene surprinsă prin intermediul dinamicii cursului de schimb. Fenomenul de tip
,,spillover” este analizat din perspectiva crizei financiare actuale, în care fluxurile de capital
transnaţionale solifidifică premisa contagiunii financiare. Volatilitatea este abordată
bidimensional, din perspectiva dimensiunilor tranzitorii şi permanente. Concluzia evidenţiază dimensiunea pe termen lung a volatilităţii la nivelul ţărilor emergente est-europene, cu
un anumit grad de individualitate din perspectiva reacţiilor la şocuri. Rezultatul cheie al
cercetării constă într-o corelaţie profundă la nivelul volatilităţii cursului de schimb între
ţările emergente est-europene şi zona euro, implicând necesitatea de a dezvolta strategii de
management financiar solide la nivel macroeconomic, capabile să anihileze mecanismele de
transmisie în lanţ.
Cuvinte-cheie: volatilitate; componentă; tranzitoriu; permanent; efect de împrăştiere
(spillover).
Introducere
Volatilitatea cursului de schimb este percepută ca un barometru al mediului
macroeconomic. El reprezintă modalitatea de relaţionare a economiei financiare şi reale, fiind
puternic ancorat în fudamentele macroeconomice.
Ţările emergente est-europene au fost marcate de procesul de tranziţie de la regimul
cursului de schimb fix la cel flexibil, majoritatea concentrându-se asupra strategiei de ţintire
a inflaţiei.
Fluctuaţiile cursului de schimb reprezintă o sursă importantă a volatilităţii
macroeconomice. Problema-cheie este reprezentată de natura volatilităţii, mai precis
rezolvarea dilemei dacă aceasta este determinată de mutaţii structurale, ancorate în
fundamentele economice, sau de structuri intrinseci, specifice acestor ţări.
Studii anterioare au fost concentrate asupra volatilităţii cursului de schimb atât la
nivelul ţărilor emergente (Pramor, Tamirisa, 2006, Kobor, Szekely, 2005), Horvath, 2005),
cât şi dezvoltate (Black, MacMillan, 2004). Analiştii au convenit asupra faptului că din
ambele perspective poate fi evaluată o corelaţie a volatilităţii reflectată în dinamica cursului
de schimb.
Horvath (2005) a evidenţiat faptul că o volatilitate excesivă a cursului de schimb
determină instabilitatea mediului macroeconomic, fiind percepută ca un semnal alarmant de
către investitori. Astfel, artizanii politicilor macroeconomice sunt preocupaţi cu limitarea
variabilităţii cursului de schimb, chiar dacă această strategie se poate dovedi lipsită de succes
în privinţa limitării presiunilor asupra pieţei valutare.
Hagen şi Zhou (2005) au evidenţiat faptul că volatilitatea cursului de schimb este
percepută negativ, mai ales în cazul ţărilor emergente. Totuşi, Calvo şi Reinhart (2002) au
confirmat ideea că teama de fluctuaţii este percepută şi în cazul ţărilor dezvoltate, care vor
viza în timp reducerea acestora. Volatilitatea cursului de schimb diminuează credibilitatea
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politicilor macroeconomice, determinând apariţia crizelor economice. Această idee este
valoroasă mai ales din perspectiva actualei crize financiare, în care un grad ridicat de
îndatorare implică o expunere la riscul valutar şi de rată a dobânzii. Criza de lichiditate
determină apariţia stării de nerambursare.
Cursul de schimb reprezintă o ancoră esenţială din perspectiva intervenţiei în
fundamentele economice prin intermediul politicilor macroeconomice. Totuşi, Borghuis şi
Kuijs (2004) au demonstrat faptul că în cazul Cehiei, Ungariei, Poloniei, Slovaciei şi
Sloveniei cursul de schimb, deşi iniţial a vizat absorbţia viabilă a şocurilor reale, s-a dovedit a
fi mai degrabă un propagator al şocurilor de natură monetară şi financiară.
Devereux şi Lane (2003) au relevat faptul că o anumită heterogenitate în cadrul
ţărilor emergente est-europene din punctul de vedere al volatilităţii şi presiunilor manifestate
la nivelul cursului de schimb. Particularităţile ţărilor emergente constau într-o expunere
ridicată la şocurile externe, o viteză de rotaţie scăzută manifestată pe piaţa valutară
interbancară şi un număr scăzut de participanţi pe piaţa financiară care în cele din urmă se
reflectă într-o lichiditate diminuată.
Guimares şi Karacadag (2004) au analizat volatilitatea cursului de schimb în Mexic şi
Turcia din perspectiva intervenţiei băncilor centrale, concluzionând că în cazul Mexicului
vânzările de valută au un impact asupra cursului de schimb şi determină creşterea volatilităţii
pe termen scurt, în timp ce în Turcia efectul este total opus.
Kobor şi Szekely (2004) au realizat o cercetare asupra unui eşantion de patru ţări –
Polonia, Ungaria, Cehia şi Slovacia – pe parcursul unei perioade de trei ani (2001-2003),
relevând faptul că volatilităţile au fost extrem de ridicate de la un an la altul. Elementul cheie
relevat în cadrul cercetării constă în similarităţile existente la nivelul fluctuaţiilor cursului de
schimb în timpul perioadelor caracterizate de volatilitate ridicată. Corelaţiile de tip,,cros”
(zlotul polonez – forintul ungar, coroana cehă – coroana slovacă) au crescut în mod
semnificativ în timpul perioadelor de volatilitate ridicată, idee evidenţiată de altfel şi în cazul
cercetărilor efectuate de Forbes and Rigobon (2001).
Pramor şi Tamirisa (2006) au reliefat faptul că transmisia şocurilor de volatilitate în
cadrul acestei zone s-a modificat în timp, cu excepţia forintului ungar, care a rămas o
importantă sursă de volatilitate intraregională. Cercetarea prezentă va confirma, de asemenea,
această idee. Studiul dezvoltat de Pramor şi Tamirisia a identificat o tendinţă comună mai
redusă a volatilităţii în cadrul ţărilor emergente est-europene, ceea ce implică un nivel de
intensitate mai redus în raport cu concluziile relevate de Black and Millan pentru cazul
ţărilor dezvoltate din Europa de-a lungul perioadei anterioare adoptării monedei unice.
Melvin şi Peiers (2003) au evidenţiat fenomenul de ,,spillover” din Asia către Europa,
precum şi din SUA către Europa. Spaţiul european devine astfel un absorbant al şocurilor de
volatilitate.
Metodologia prin care această axă a cercetării a fost dezvoltată provine din cea
elaborată de Pramor şi Tamirisa (2006), Kobor şi Szekely (2005), precum şi din cea elaborată
de Black şi MacMillan (2004), dar ceea ce o diferenţiază este analiza profundă realizată la
nivelul celor două componente ale volatilităţii – cea tranzitorie şi cea permanentă – pe un
eşantion mai extins (inclusiv România, Letonia şi Croaţia) pe o perioadă mai îndelungată
(ianuarie 1999 – septembrie 2008). Volatilitatea este concepută în mod continuu din
perspectiva componentei permanente versus componenta tranzitorie, relevând corelaţia dintre
dimensiunile volatilităţii atât la nivel intra, cât şi interregional.
Cercetarea prezentă urmează raţionamentul lui Guimaraes şi Karacadag (2004)
potrivit căruia volatilitatea implică o abordare individuală la nivelul fiecărei ţări emergente
din moment ce rezultatele cercetării ,,pot fi interpretate doar în contextul particularităţilor de
natură macroeconomică specifice fiecărei ţări”. Astfel, analiza componentelor principale va
fi aplicată atât la nivelul componentei permanente, cât şi la nivelul componentei tranzitorii a
volatilităţii.
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Fenomenul de tip ,,spillover” este analizat din perspectiva crizei financiare actuale în
care fluxurile de capital transnaţionale au solidificat ipoteza contagiunii financiare.
Rezultatul cheie al cercetării constă într-o corelaţie profundă la nivelul volatilităţii
cursului de schimb între ţările emergente est-europene şi zona euro, implicând necesitatea de
a dezvolta strategii de management financiar solide la nivel macroeconomic, capabile să
anihileze mecanismele de transmisie în lanţ.
Această axă a cercetării a fost structurată de-a lungul a 5 secţiuni. Secţiunea II
descrie baza de date şi metodologia, secţiunea III include rezultatele estimării modelului de
tip C-GARCH şi interpretarea, secţiunea IV analizează fenomenul de tip ,,spillover la nivelul
ţărilor emergente est-europene, iar secţiunea V include concluziile.
Secţiunea 2. Descrierea bazei de date şi a metodologiei
Cercetarea este bazată pe cursurile de schimb zilnice ale ţărilor est-europene
emergente (coroana cehă –CZK, forintul ungar – HUF, zlotul polon – PLN, coroana slovacă–
SKK, leul românesc – RON, lat ul leton – LVL, kuna croată – HRK) şi euro, raportate la
dolar, pe parcursul unei perioade de nouă ani, ianuarie 1999 – septembrie 2008. Sursa de date
este reprezentată de site ul Băncii Central Europene.
Toate seriile de date au prezentat rădăcină unitară. Astfel, a fost necesară logaritmarea
primelor diferenţe.
Xt = (ln((St)/(St-1))) × 100
Und St reprezintă cursul de schimb pe piaţa spot.
Volatilitatea cursului de schimb a fost abordată în cadrul modelelor de tip generallized
autoregressive conditional heteroskedasticity models (GARCH) elaborate de Engle şi
Bollerslev (1986) în scopul reflectării fenomenului de tip volatility clustering specific seriilor
de timp implicând variabile financiare.
Acest model este ilustrat de următoarele ecuaţii
εt / It-1 – N (0, ht2),
(1)
Xt = a0 + a1×xt-1 + εt + b1×εt-1,
(2)
ht2 = qt + α1×(εt-12 – qt-1) + γ× (εt-12 – qt-1) ×Dt-1 + β1× (ht-12 - qt-1)
2
2
(3)
qt = ω + ρ×qt-1 + φ× ( εt-1 - ht-1 ),

unde:
Dt = 1 în cayul εt inferior lui 0;
Dt = 0 in caz contrar.
Prima ecuaţie reprezintă ecuaţia mediei, unde xt este logaritmul natural aplicat primei
diferenţe.
Se presupune că termenul εt urmează legea distribuţiei normale condiţionate, fiind
dependent de informaţia anterioară şi surprinzând orice apreciere sau depreciere neaşteptată.
Cea de-a doua şi a treia ecuaţie reflectă varianţa condiţionată (ht2) care este concepută
sub forma unei funcţii liniare a unui termen intercept dependent de timp, lag-ul pătratului
erorilor actuale (termenul ARCH), un termen asimetric (γ) şi lag-ul varianţei condiţionate
(termenul GARCH).
Această axă a cercetării valorifică abordarea de tip Component-GARCH (CGARCH)
care implică segmentarea volatilităţii pe două componente – permanent şi tranzitorie.
Componenta permanentă constă într-un termen invariabil în raport cu timpul (ω), un termen
AR (ρ) şi un termen al erorii previzionate (φ).
Volatilitatea pe termen scurt este obţinută prin sustragerea din volatilitatea totală a
volatilităţii pe termen lung
(4)
ht2 – qt = α1× (εt-12 – qt-1) + γ× (εt-12 – qt-1) ×Dt-1 + β1× (ht-12 – qt-1)
Eroarea previzionată (φ) reprezintă diferenţa dintre lag-ul pătratului erorilor actuale şi
cele previzionate pe baza modelului (pe baza informaţiei disponibile în momentul t-2). Engle
şi Lee (1993) au relevant faptul că un model de tip CGARCH reprezintă un model de tip
GARCH (2,2), fiind mai puţin restrictiv decât un model de tip GARCH (1,1).
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Cele două componente ale volatilităţii sunt obţinute prin estimarea unui model de tip
C-GARCH. Odată interpretat output-ul statistic al ecuaţiei, atenţia se va concentra asupra
analizei componentelor volatilităţii prin intermediul Statisticilor Descriptive şi al Analizei
Componentelor Principale.
Aceste concluzii preliminare vor reprezenta baza explicaţiei fenomenului de tip spillover
pentru a evidenţia implicaţiile contagiunii financiare în contextual crizei financiare actuale.
Secţiunea 3. Abordare empirică a componentelor volatilităţii la nivelul ţărilor
emergente est-europene
Modelul de tip C-GARCH a fost valorificat în scopul estimării celor două component
ale volatilităţii, cea pe termen lung şi cea tranzitorie (tabelul 1). În cazul tuturor ţărilor,
coeficienţii corespunzători componentei pe termen lung sunt superiori celor asociaţi
componentei tranzitorii, ceea ce este în acord cu concluziile lui Pramor şi Tamirisa (2006).
De asemenea, toţi coeficienţii corespunzători componentei pe termen lung sunt semnificativi
în toate cazurile la un nivel de 1%, reflectând stabilitatea şi adecvarea modelului la ansamblul
ţărilor emergente est-europene.
Tabelul 1
Output ul statistic corespunzător estimării modelului
de tip Assymetric C-GARCH equation
Intercept

ω

Permanent

ρ

Croatia

Cehia

Ungaria

Letonia

Romania

Polonia

Slovacia

0.014733*
(22.44875)

0.116980*
(56.45521)

0.236413*
(33.96697)

0.011840*
(44.73832)

0.288622*
(26.68601)

0.165118
(0.786221)

0.104709*
(62.69708)

0.750277*
0.869515*
(4.160574)
(27.22296)
0.032940*** 0.108012*
(2.105776)
(5.804890)
-0.007151
-0.102255*
(-1.018294)
(-6.399910)
-0.624951*
0.758677*
(2.561961)
(127.3504)
-0.036608*** -0.013946
(-2.121822) (-1.789824)
-0,592011
0,866689

0.870551*
(32.12386)
0.152247*
(8.268688)
-0.021698*
(-3.159737)
0.460098*
(5.555219)
-0.125405*
(-6.491054)
0,612345

0.912907*
(6.065624)
0.005797
(0.029738)
-0.004208
(-0.021745)
0.906420
(1.036677)
0.004182
(0.227202)
0,912217

0.941526*
(13.00412)
0.135983*
(261.8737)
-0.141546***
(-0.996631)
0.801802*
(104.1541)
-0.011251
(-0.996631)
0,937785

-0.714573*
(-13.82663)
-0.289354*
(-4.970219)
0.273689*
(4.657455)
-0.452523*
(-5.229175)
0.057976*
(6.084074)
-0,74188

0.773090*
(15.49850)
ARCH term α
0.242090*
(7.218774)
Asymmetric Ψ
-0.243340*
term
(-9.062694)
Garch term β
0.523997*
(46.09787)
Error term
ξ
-0.007189**
(-0.341343)
α + β 0,766087
Sursa: prelucrare proprie.
*Semnificativ la 1%
** Semnificativ la 10%
*** Semnificativ la 5%

În opoziţie cu Pramor şi Tamirisia (2006), coeficienţii corespunzători termenului
eroare sunt în majoritatea cazurilor negativi, sugerând un şoc scăzut asupra componentei
permanente a volatilităţii. Acest aspect este explicabil prin faptul că, în acest caz, baza de
date a fost extinsă la nivelul anilor 2006, 2007 şi 2008, în care ţările emergente est-europene
au avut un mediu macroeconomic stabil, caracterizat prin aprecierea monedei naţionale.
Astfel, dimensiunea tranzitorie a şocurilor este evidentă. Datorită unui mediu macroeconomic
stabil, caracterizat de creştere economică, specifică procesului de catching up, şocurile sunt
absorbite rapid.
Singurele excepţii constau în România şi Slovacia, în cazul cărora coeficienţii
corespunzători termenului eroare sunt pozitivi, sugerând şocuri pe termen lung.
Coeficienţii corespunzători componentei permanente sunt pozitivi şi superiori celor
corespunzători componentei tranzitorii, reflectând faptul că în acest caz componenta
volatilităţii permanente este mai puternică decât cea temporară. Astfel, volatilitatea la nivelul
ţărilor emergente est-europene este evident de natură permanentă.
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Cehia şi Slovacia prezintă o component pe termen scurt negativă (α + β inferior faţă
de 1), confirmând natura pe termen lung a şocurilor (mai ales în cazul Slovaciei).
Termenul corespunzător asimetriei este negativ şi semnificativ (mai ales în cazul
Croaţiei, Ungariei, Letoniei şi Slovaciei), sugerând volatilitatea superioară în cazul
deprecierii cursului de schimb. România şi Cehia sunt singurele ţări în care coeficientul
corespunzător asimetriei este nesemnificativ, ceea ce este în acord cu aprecierea cursului de
schimb înregistrată de a lungul ultimilor patru ani.
Tabelul 2
Statisticile descriptive corespunzătoare componentei volatilităţii pe termen scurt
STCROATIA

STCZECH

STHUNG

STLATVIA

STPOLISH

STROM

STSK

Mean

-0,164613

0,037357

-0,295406

0,299832

0,21619

-0,05278

-0,13538

Median

-0,263395

0,116564

-0,27942

0,500037

0,277694

-0,03051

0,011205

Maximum

0,766087

0,559058

0,281371

0,753519

0,670572

0,912217

0,170413

Minimum

-0,961888

-0,983577

-0,749354

-0,57092

-0,75185

-0,95718

-0,73435

Std. Dev.

0,725411

0,559039

0,423255

0,511396

0,525002

0,554345

0,421991

Skewness

0,245593

-1.029

0,107102

-0,81253

-0,83327

0,154822

-0,83413

Kurtosis

1.435

2.969

1.385

2.112

2.580

3.172

2.020

Jarque-Bera

0,784078

1.059

0,773521

1.000

0,861468

0,036648

0,623744

Probability

0,675678

0,588735

0,679254

0,606494

0,650032

0,981843

0,732075

Sum

-1.152

0,22414

-2.067

2.098

1.513

-0,36946

-0,54153

Sursă: prelucrare proprie.

Tabelul 3
Statisticile descriptive corespunzătoare componentei pe termen lung a volatilităţii
LTCROATIA

LTCZECH

LTHUNG

LTLATVIA

LTPOLISH

LTROM

LTSK

Mean

0,595326

0,54517

0,365602

0,566276

0,839465

0,751994

0,782979

Median

0,716468

0,621277

0,642258

0,522935

0,892033

0,912907

0,809592

Maximum

0,876005

0,992707

0,99521

0,919432

0,943128

0,954318

0,982267

Minimum

-0,086171

-0,08855

-0,74074

0,057518

0,696164

0,200886

0,530466

Std, Dev,

0,321909

0,398798

0,681652

0,316859

0,11471

0,293121

0,213833

Skewness

-1.537.122

-0,51799

-0,72142

-0,362874

-0,27216

-1.148.415

-0,21932

Kurtosis

4.049.276

2.039.246

1.916.735

1.893.192

1.208.273

2.684.267

1.339.700

JarqueBera
Probability

3.077.652

0,499079

0,949453

0,510922

1.022.748

1.567.743

0,491501

0,214633

0,77916

0,622055

0,774559

0,599671

0,456635

0,782117

Sum

4.167.285

3.271.021

2.559.215

3.963.932

5.876.253

5.263.959

3.131.917

Sum Sq,
0,621753
0,795199
2.787.893
Dev,
Sursa: prelucrare proprie.
* LT = componenta volatilităţii pe termen lung

0,602399

0,078951

0,515519

0,137174

Fenomenul leptokurtosis a apărut în cazul componentei pe termen scurt în cazul
României şi în cazul pe termen lung al Croaţiei. Componenta pe termen lung prezintă
fenomenul de skewness negativ, reflectând faptul că pe termen lung cursurile de schimb
corespunzătoare ţărilor emergente est-europene urmează o tendinţă de apreciere.
Tendinţa tranzitorie prezintă fenomenul de skewness pozitiv la nivelul Croaţiei,
României şi Ungariei, sugerând faptul că pe termen scurt tendinţa este de depreciere.
Cursurile de schimb prezintă deviaţiile standard cele mai ridicate ale componentei trazitorii,
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ceea ce este în acord cu ideile descrise de Guimares şi Karacadag (2004), care au evidenţiat
faptul că în cazul Mexicului şi Turciei o volatilitate mai ridicată este asociată cu o depreciere
a cursului de schimb.
Secţiunea 4. Fenomenul de tip spillover la nivelul cursurilor de schimb ale ţărilor
emergente est-europene
Conexiunea dintre volatilitatea cursurilor de schimb corespunzătoare ţărilor emergente
est-europene şi zona euro a fost analizată pentru a evidenţia fenomenul de tip spillover dintr-o
perspective bidimensională. Au fost relevate atât intercorelaţiile cursului de schimb la
nivelul ţărilor emergente est-europene, cât şi corelaţiile dintre cursul de schimb la nivelul
ţărilor emergente est-europene şi euro.

Tabelul 4
Corelaţia de tip pairwise la nivelul componentei pe termen scurt a volatilităţii cursului
de schimb caracteristic ţărilor emergente est-europene
EUR
EUR
1
STCROATIA 0.997340052852
STCZECH 0.539039468651
STHUNG
-0.636923969585
STLATVIA -0.170018197048
STLEU
-0.623222783485
STPOLISH 0.655777724783
STSK
0.789874805398

STCROATIA
STCZECH
0.997340052852 0.539039468651
1 0.5989987091
0.5989987091
1
-0.691421922992 -0.99266362386
-0.241393846618 -0.921664198096
-0.564562545446 0.322759031245
0.709061299964 0.98937313237
0.743073226636 -0.0907700904764

STHUNG
-0.636923969585
-0.691421922992
-0.99266362386

STLATVIA
STLEU
STPOLISH
STSK
-0.170018197048-0.6232227834850.655777724783 0.789874805398
-0.241393846618-0.5645625454460.709061299964 0.743073226636
-0.9216641980960.322759031245 0.98937313237 -0.0907700904764
1 0.867991307189 -0.205953278453-0.999694705981-0.0303054732043
0.867991307189
1 -0.664699290034-0.8554567349 0.470046415744
1 0.181711907052 -0.971870844896
-0.205953278453 -0.664699290034
1 0.0549930659012
-0.999694705981 -0.8554567349 0.181711907052
1
-0.0303054732043 0.470046415744 -0.9718708448960.0549930659012

Tabelul 5
Corelaţia de tip pairwise la nivelul componentei pe termen lung a volatilităţii cursului
de schimb caracteristic ţărilor emergente est-europene
EUR
EUR
1
LTCROATIA -0.44310415145
LTCZECH 0.168138927961
LTHUNG
0.158288188656
LTLATVIA -0.45334451221
LTLEU
-0.788836278621
LTPOLISH 0.23996954416
LTSK
-0.448974311838

LTCROATIA
-0.44310415145

LTCZECH
0.168138927961
1 -0.057331878473
-0.057331878473
1
0.484994354989 -0.0102133291389
0.201367094573 -0.0654624254466
0.753492691312 -0.328307565167
0.0400564807339 0.0541837398828
0.650984981569 0.0936438430876

LTHUNG
0.158288188656
0.484994354989
-0.0102133291389
1
-0.181862747496
0.23626431878
0.146467788817
0.558384858667

LTLATVIA
LTLEU
LTPOLISH
LTSK
-0.45334451221 -0.78883627862 0.23996954416 -0.448974311838
0.201367094573 0.753492691312 0.040056480733 0.650984981569
-0.065462425446-0.3283075651670.054183739882 0.0936438430876
-0.1818627474960.23626431878 0.146467788817 0.558384858667
1 0.895647293122 -0.709331024993-0.769114430541
1 -0.0915916442360.510867429462
0.895647293122
-0.709331024993-0.091591644236
1 0.089533953
-0.76911443054 0.510867429462 0.7105621429462
1

Sursa: prelucrare proprie.

Corelaţie negativă de o magnitudine mai scăzută a fost remarcată între euro şi moneda
letonă. Magnitudinea corelaţiei dintre componenţa pe termen lung a volatilităţii specific
monedei europene şi monedele ţărilor est-europene emergente este în mod absolut inferioară
în raport cu cea corespunzătoare componentei tranzitorii. Corelaţia medie între monedele
ţărilor est-europene emergente şi euro din punct de vedere al volatilităţii pe termen lung este
evident inferioară în raport cu cea corespunzătoare volatilităţii tranzitorii. Corelaţia medie la
nivelul componentei tranzitorii se ridică la 60%, în timp ce la nivelul componentei
permanente se ridică la 20%, ceea ce este în concordanţă cu concluziile relevate de Parmor
şi Tamirisia (2006), care au evidenţiat faptul că în cazul ţărilor est-europene emergente,
corelaţia dintre euro şi monedele acestora este inferioară celei relevate de Black şi McMillan
încă din anul 2004 la nivelul ţărilor dezvoltate.
Leul românesc este corelat pozitiv cu coroana cehă şi zlotul polonez şi negativ cu
forintul ungar şi coroana slovacă. Kuna croată este corelată pozitiv cu coroana cehă, zlotul
polonez şi coroana slovacă şi negativ cu forintul ungar şi leul românesc.
Forintul ungar este corelat negativ într-un grad ridicat cu coroana cehă şi zlotul
polonez şi pozitiv cu latiul letonian, care este corelat negativ într un grad notabil cu coroana
cehă. Corelaţii pozitive de o magnitudine mai scăzută sunt remarcate între latiul leton, zlotul
polonez şi leul românesc.
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În privinţa volatilităţii permanente, există o corelaţie negativă de o intensitate de
aproximativ 45% între euro şi monedele unui grup de ţări format din Cehia, Ungaria şi Polonia.
Slovacia este corelată negativ într-o măsură scăzută cu Ungaria, Polonia şi Cehia în
timp ce Croaţia este corelată pozitiv cu România, Slovacia şi Polonia.
Letonia este corelată negativ într-o măsură ridicată cu Polonia şi Slovacia şi într-o
măsură scăzută cu Cehia. O corelaţie pozitivă ridicată s-a remarcat şi între latiul leton şi leul
românesc.
Forintul ungar este corelat pozitiv cu coroana slovacă şi kuna croată şi negativ cu
coroana cehă şi latiul leton.
Coroana slovacă este corelată pozitiv cu coroana cehă, în timp ce leul românesc
prezintă o corelaţie pozitivă de o intensitate de 51% cu Slovacia. Corelaţii negative slabe se
manifestă între zlotul polonez, coroana cehă şi leul românesc.
Pentru a rafina perspectiva asupra volatilităţii prezentate de euro şi monedele ţărilor
europene est-emergente a fost realizată analiza componentelor principale atât la nivelul
componentei tranzitorii, cât şi la nivelul componentei permanente.
Tabelul 6
Analiza componentelor principale aplicate volatilităţii temporare a monedelor ţărilor
est-europene emergente şi a euro
Comp 1
Eigenvalue
Variance Prop
Cumulative Pr

Comp 2
2,82
68%
68%

Comp 3
1,62
18%
57%

Comp 4
0,94
15%
78%

Comp 5
0,74
9%
83%

Comp 6
0,67
7%
92%

Comp 7
0,58
6%
94%

Comp 8
0,48
4%
98%

0,19
2%
100%

Eigenvectors:
Variable

Vector 1

Vector 2

Vector 3

Vector 4

EUR
STCROATIA
STCZECH
STHUNG
STLATVIA
STLEU
STPOLISH
STSK

0.829900
0.436968
0.065667
-0.049137
-0.068494
-0.138280
0.249684
0.165662

0.108609
-0.010555
-0.190828
0.111495
0.614238
-0.418823
-0.539206
0.309519

-0.336670
0.232196
-0.004905
0.045997
0.352347
-0.513607
0.644583
-0.164840

0.087289
-0.081051
0.133247
-0.127780
-0.412348
-0.635387
-0.328808
-0.519487

Vector 5
0,138734
0,109787
0,130198
0,182898
-0,197843
0,118783
0,409896
0,131786

Vector 6
-0,888868
-0,407652
0,063394
0,188293
-0,111521
-0,024465
0,022795
-0,056055

Vector 7
-0,340768
0,877351
0,011428
0,298836
0,665874
-0,102296
-0,112867
0,038668

Vector 8
-0,014615
0,114779
0,732568
-0,100574
0,277895
0,145534
0,641433
0,084999

Sursa: prelucrare proprie.

Dimensiunea tranzitorie a volatilităţii relevă faptul că în cazul primei componente se
remarcă o structură bipolară care include, pe de o parte, euro, kuna croată, zlotul polonez,
coroana cehă, coroana slovacă, ceea ce este în acord cu concluziile formulate de Kobor şi
Szekely (2004) şi, pe de altă parte, forintul ungar, latiul leton şi leul românesc. Ponderile
corespunzătoare celui de-al doilea grup sunt mai omogen distribuite.
În cazul celei de-a doua componente, latiul leton depăşeşte celelalte ţări, evidenţiind
faptul că latiul reacţionează diferit la şocuri. În cazul celei de-a treia, a cincea şi a opta
componente, această poziţie este ocupată de Polonia, iar în cazul celei de-a şaptea
componente, de Croaţia.
În privinţa componentei pe termen lung a volatilităţii, analiza componentelor principale
relevă aceeaşi structură bipolară în cazul primei componente, dar cu o distribuţie mai omogenă a
ponderilor. În acord cu concluziile formulate de Kobor şi Szekely (2005), volatilitatea specifică
monedelor est-europene tinde să urmeze aceeaşi traiectorie pe termen lung.
În cazul celei de-a patra componente, leul românesc reacţionează diferit în raport cu
celelalte monede. Cea de-a cincea şi a opta componentă relevă o distribuţie foarte omogenă a
ponderilor. În cazul celei de-a şaptea componente, traiectorii similare sunt evidenţiate de
coroana cehă şi forintul ungar, pe de o parte, şi de leul românesc şi zlotul polonez, pe de altă
parte.
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Tabelul 7
Analiza componentelor principale aplicate volatilităţii permanente a monedelor ţărilor
est-europene emergente şi a euro
Comp 1
Eigenvalue
Variance Prop
Cumulative Pr

Comp 2

Comp 3
3.6
23%
53%

4.5
41%
41%

Comp 4

Comp 5

2.7
20%
79%

0.8
17%
83%

Comp 6
0.69
15%
85%

Comp 7
0.43
11%
89%

Comp 8
0.36
9%
95%

0.22
4%
100%

Eigenvectors:
Variable

Vector 1

Vector 2

Vector 3

Vector 4

Vector 5

Vector 6

Vector 7

Vector 8

EUR
LTCROATIA
LTCZECH
LTHUNG
LTLATVIA
LTLEU
LTPOLISH
LTSK

-0.189392
-0.171050
0.167097
-0.401596
-0.293037
-0.324567
0.779902
0.227055

-0.101708
-0.354392
0.355359
-0.541600
-0.062590
T-0.06751
-0.576647
0.328652

0.725403
-0.301986
-0.087907
0.076670
-0.602761
0.076511
-0.039600
-0.064024

T-0.19316
T-0.06016
T-0.05018
0.027618
T-0.043416
0.08743
T-0.12818
T-0.34516

0.517253
0.583162
0.528944
-0.125712
0.208673
0.075231
0.092286
0.211481

-0.331633
0.524350
0.149404
-0.111181
-0.647690
0.055699
-0.196320
-0.349785

0.161567
0.321755
-0.716488
-0.576477
0.053297
T-0.19674
-0.053611
0.137751

0.154728
-0.188162
0.150375
-0.423110
0.284610
T-0.01456
0.087924
-0.806403

Sursa: prelucrare proprie.

Aşa cum au relevat Kobor şi Szekely (2004), forintul ungar s-a dovedit a fi foarte
volatil, în cea mai mare măsură acest aspect fiind explicat de atacul speculativ din 2003.
Pentru a obţine o perspectivă mai profundă asupra fenomenului de tip spillover la
nivel intraregional în cadrul ţărilor est-europene emergente, modelul de tip C-GARCH a fost
reestimat prin utilizarea în cadrul ecuaţiei privind componenta permanentă a volatilităţii unei
ţări componentele permanente estimate cu un lag în cazul celorlalte ţări.
2
2
rRO ,t = c ⋅ σ RO
,t + ε RO ,t , with ε RO ,t / I t −1 ~ N (0, σ RO ;t )
2
2
2
2
σ RO
,t = q t + a1 ⋅ (ε RO ,t −1 − q RO ,t −1 ) + a 2 ⋅ (σ RO ,t −1 − q RO ,t −1 ) + a 3 ⋅ (ε RO ,t −1 − q RO ;t −1 ) ⋅ D RO ,t −1
2
2
q RO ,t = ω + b1 ⋅ (q RO ,t −1 − ω ) + b2 ⋅ (ε RO
,t −1 − σ RO ,t −1 ) + b3 ⋅ q j ,t −1

Output-ul statistic evidenţiază faptul că Ungaria şi Slovacia reprezintă două surse
importante ale fenomenului de spillover. Cel mai semnificativ efect de spillover manifestat la
nivelul volatilităţii se remarcă din direcţia Croaţiei, României, Poloniei şi Slovaciei către
Ungaria şi din Ungaria, Letonia şi România către Slovacia.
Tabelul 8
Efectele de tip spillover din ţările europene est-emergente către Ungaria
From country i to Hungary
Romania
Poland

Coefficient b3
0.040805
0.040805

Standard error Z-statistic
Prob.
0.017097
2.386.723 0.0170
0.017097
2.386.723 0.0170

Sursa: prelucrare proprie.

Tabelul 9
Efecte de tip spillover din ţările europene est-emergente către Slovacia
From country i to Slovakia
Poland
Latvia
Romania
EURO zone

Coefficient b3
0.040860
0.095144
0.040860
0.00270

Standard error
0.005803
0.015205
0.005803
0.004083

Z-statistic
7.040.928
6.257.244
7.040.928
6.129.313

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Sursa: prelucrare proprie.
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Forintul ungar şi coroana cehă prezintă aceeaşi tendinţă a volatilităţii pe termen lung,
determinată de o serie de factori comuni care au un rol important în provocarea şocurilor.
Efecte puternice de tip spillover reflectă un grad ridicat de integrare a pieţelor valutare în
cadrul ţărilor emergente, est-europene, ceea ce are un impact negativ asupra lichidităţii. În
opoziţie cu cercetări anterioare (Horvath, 2005, Fidrmuc, Korhonen, 2004), zlotul polonez
este depăşit de forintul ungar şi coroana cehă din punctul de vedere al intensităţii efectului de
spillover. Direcţia efectului de tip spillover reflectă cele două monede atât în ipostaza de
surse ale acestui fenomen, dar şi în ipostaza de absorbanţi, confirmând creşterea intensităţii
fluxurilor financiare la nivelul ţărilor est-europene emergente.
Fenomenul de tip spillover a fost analizat, de asemenea, la nivelul interacţiunilor
dintre monedele ţărilor est-europene emergente şi euro. Cel mai semnificativ fenomen de tip
spillover a fost remarcat între euro şi forintul ungar, confirmând faptul că forintul ocupă
poziţia de lider în regiune din perspectiva acestui fenomen, dar fiind puternic corelat nu
numai cu celelalte monede ale ţărilor est-europene emergente, dar şi cu euro.
Din moment ce la nivel intraregional forintul ungar prezintă cea mai ridicată
magnitudine din punctul de vedere al efectului de tip spillover, putem concluziona că acest
efect este indirect din perspectiva mecanismelor de transmisie. Din moment ce forintul ungar
este corelat puternic cu toate monedele ţărilor est-europene emergente, el acţionează ca un
vector de transmisie a impulsurilor de volatilitate din direcţia monedei euro către celelalte
monede.
Aceste concluzii sunt semnificative în contextul crizei financiare actuale, în care ţările
sunt puternic interrelaţionate prin globalizarea fluxurilor de capital. Chiar dacă opiniile privind
potenţialul efect de contagiune din ţările dezvoltate către cele emergente au fost contradictorii,
multe mizând pe faptul că ţările emergente sunt decorelate de cele dezvoltate şi efectele crizei
nu le vor afecta, recenta criză financiară a evidenţiat faptul că ţările est-europene emergente au
fost influenţate negativ, mai ales din perspectiva deprecierii cursului de schimb. Acest impact a
fost confirmat de fenomenul de spillover în cazul căruia cercetarea a furnizat concluzii foarte
interesante, cum ar fi conceperea forintului ungar sub forma unui pol de receptare, stocare şi
transmisie a fenomenului de tip spillover.
Secţiunea 5. Concluzii

Această axă a cercetării s-a conectat asupra volatilităţii la nivelul ţărilor est-europene
emergente reflectată în dinamica cursului de schimb. Fenomenul de tip spillover a fost
analizat din perspectiva crizei financiare actuale în care fluxurile de capital transfrontaliere au
confirmat ipoteza de contagiune financiară. Volatilitatea a fost abordată bidimensional, din
perspectiva dimensiunilor permanente şi tranzitorii.
Coeficienţii corespunzători componentei permanente sunt pozitivi şi superiori celor
corespunzători componentei tranzitorii, reflectând faptul că în acest caz componenta
volatilităţii permanente este mai puternică decât cea temporară. Astfel, volatilitatea la nivelul
ţărilor est-europene emergente este evident de natură permanentă.
Astfel, dimensiunea tranzitorie a şocurilor este evidentă. Datorită unui mediu
macroeconomic stabil, caracterizat de creştere economică, specifică procesului de catching
up, şocurile sunt absorbite rapid. Cehia şi Slovacia prezintă o component pe termen scurt
negativă (α + β inferior faţă de 1), confirmând natura pe termen lung a şocurilor (mai ales în
cazul Slovaciei).
Termenul corespunzător asimetriei este negativ şi semnificativ (mai ales în cazul
Croaţiei, Ungariei, Letoniei şi Slovaciei), sugerând volatilitatea superioară în cazul
deprecierii cursului de schimb. România şi Cehia sunt singurele ţări în care coeficientul
corespunzător asimetriei este nesemnificativ, ceea ce este în acord cu aprecierea cursului de
schimb înregistrată de-a lungul ultimilor patru ani.
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În privinţa volatilităţii permanente, există o corelaţie negativă de o intensitate de
aproximativ 45% între euro şi monedele unui grup de ţări format din Cehia, Ungaria şi
Polonia.
Slovacia este corelată negativ într-o măsură scăzută cu Ungaria, Polonia şi Cehia,
în timp ce Croaţia este corelată pozitiv cu România, Slovacia şi Polonia.
Letonia este corelată negativ într-o măsură ridicată cu Polonia şi Slovacia şi într-o
măsură scăzută cu Cehia. O corelaţie pozitivă ridicată s-a remarcat şi între latiul leton şi leul
românesc.
Forintul ungar este corelat pozitiv cu coroana slovacă şi kuna croată şi negativ cu
coroana cehă şi latiul leton.
Conexiunea dintre volatilitatea cursurilor de schimb corespunzătoare ţărilor
est-europene emergente şi zona euro a fost analizată pentru a evidenţia fenomenul de tip
spillover dintr-o perspectivă bidimensională. Au fost relevate atât intercorelaţiile cursului
de schimb la nivelul ţărilor est-europene emergente, cât şi corelaţiile dintre cursul de
schimb la nivelul ţărilor est-europene emergente şi euro.
Corelaţie negativă de o magnitudine mai scăzută a fost remarcată între euro şi
moneda letonă. Magnitudinea corelaţiei dintre componenţă pe termen lung a volatilităţii
specific monedei europene şi monedele ţărilor est-europene emergente este în mod absolut
inferioară în raport cu cea corespunzătoare componentei tranzitorii. Corelaţia medie între
monedele ţărilor est-europene emergente şi euro din punct de vedere al volatilităţii pe termen
lung este evident inferioară în raport cu cea corespunzătoare volatilităţii tranzitorii. Corelaţia
medie la nivelul componentei tranzitorii se ridică la 60%, în timp ce la nivelul componentei
permanente se ridică la 20%.
Aceste concluzii sunt semnificative în contextul crizei financiare actuale, în care
ţările sunt puternic interrelaţionate prin globalizarea fluxurilor de capital. Chiar dacă opiniile
privind potenţialul efect de contagiune din ţările dezvoltate către cele emergente au fost
contradictorii, multe mizând pe faptul că ţările emergente sunt decorelate de cele dezvoltate şi
efectele crizei nu le vor afecta, recenta criză financiară a evidenţiat faptul că ţările est-europene emergente au fost influenţate negativ, mai ales din perspectiva deprecierii cursului de
schimb. Acest impact a fost confirmat de fenomenul de spillover în cazul căruia cercetarea a
furnizat concluzii foarte interesante, cum ar fi conceperea forintului ungar sub forma unui pol
de receptare, stocare şi transmisie a fenomenului de tip spillover.
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TESTAREA FORMEI SEMIPUTERNICE A IPOTEZEI
PIEŢEI EFICIENTE CU AJUTORUL OFERTELOR PUBLICE
DE ACHIZIŢIE/PRELUARE DIN SECTOARELE FARMACEUTIC
ŞI AL ALUMINIULUI DE PE PIAŢA DE CAPITAL ROMÂNEASCĂ
Dragoş Ioan MÎNJINĂ
Oana REŞCEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Ipoteza pieţei eficiente este unul dintre cele mai studiate subiecte, având un
impact important, atât în modelarea financiară, cât şi economia aplicabilă. Lucrarea de
cercetare se concentrează asupra anunţurilor privind oferte publice de cumpărare şi de
preluare care au vizat companiile din sectorul farmaceutic şi al aluminiului listate pe piaţa
de capital din România. După testarea formei semiputernice a ipotezei pieţei eficiente,
folosind tehnica studiului de eveniment pentru aceste anunţuri, am constatat ineficienţa pieţei
de capital româneşti.
Cuvinte-cheie: eficienţă; studii de eveniment; anunţuri; piaţa de capital; oferte publice.
Classificare JEL: G14, G34.

Cercetarea pe care am realizat-o are drept obiectiv studierea modului în care sunt
reflectate în preţurile acţiunilor informaţiile publice referitoare la acestea. Ne-am concentrat
asupra anunţurilor, apărute în perioada 2003 – iunie 2008, privind oferte publice de
cumpărare sau preluare care au vizat companiile din sectorul farmaceutic şi al aluminiului
listate pe piaţa de capital românească.
Sectorul farmaceutic şi cel al aluminiului este reprezentat la cota BVB şi RASDAQ de
către foste companii de stat incluse în Programul de Privatizare în Masă, companii care au
fost ulterior preluate de investitori privaţi (cu excepţia SC Antibiotice S.A). În perioada
ianuarie 2003 – iunie 2008, societăţile din sectorul analizat au cunoscut schimbări importante
în structura acţionariatului, dintre care o parte au fost realizate prin mecanismele pieţei de
capital. Tabelul 1 din Anexa 1 centralizează ofertele publice de cumpărare şi cele de preluare
care au vizat, în perioada analizată, acţiunile emitenţilor din sectorul farmaceutic şi al
aluminiului. Trebuie menţionat faptul că emitenţi de pe piaţa de capital românească din
sectoarele vizate au fost implicaţi în operaţiuni de fuziune demarate în perioada analizată, dar
acestea nu au fost incluse în analiză deoarece în cazul acestora nu am putut stabili în mod clar
data evenimentului. Interesele acţionarilor sau derularea unor operaţiuni de fuziuni sau
achiziţii au impus în cazul anumitor emitenţi din sectoarele analizate delistarea (unul dintre
cele mai cunoscute exemple este retragerea de la tranzacţionarea a SC Terapia SA, care a
avut ultima zi de tranzacţionare pe BVB în data de 10 octombrie 2003).
Deoarece multe dintre modelele financiare sunt bazate pe ipoteza pieţelor de capital
eficiente, validarea acestui concept reprezintă un domeniu interesant de studiu pentru orice
piaţă de capital, fie ea dezvoltată sau doar în curs de dezvoltare (Dragotă, Mitrică, 2004,
pp. 353). O piaţă de capital eficientă este acea piaţă în care preţurile valorilor mobiliare se
ajustează rapid la sosirea noilor informaţii şi, în consecinţă, preţurile curente ale acestora
reflectă toate informaţiile despre ele. O astfel de piaţă este descrisă ca fiind o piaţă eficientă
informaţional.
Conceptul de piaţă de capital eficientă a fost dezvoltat pentru prima data într-un
articol scris de Fama (1970), în care acesta a încercat să formalizeze teoria şi să
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organizeze dovezile empirice în creştere. Fama a divizat ipoteza pieţei eficiente şi testele
empirice ale ipotezei în trei subipoteze în funcţie de setul de informaţii implicate (Reilly,
Brown, 2005, p. 64):
1) Forma slabă a ipotezei pieţei eficiente presupune că preţurile curente ale acţiunilor
reflectă în întregime toate informaţiile de piaţă referitoare la acestea, incluzând preţurile
istorice, randamentele, datele privind volumul de tranzacţionare şi alte informaţii generate de
către piaţă.
2) Forma semiputernică a ipotezei susţine că preţurile acţiunilor se ajustează rapid la
emiterea oricărei informaţii publice, adică preţurile curente ale valorilor mobiliare reflectă în
întregime toate informaţiile publice. Această forma a ipotezei încorporează forma slabă a
ipotezei deoarece toate informaţiile de piaţă pe care aceasta le ia în considerare sunt publice.
Pe lângă aceste informaţii sunt considerate informaţii publice toate informaţiile care nu
provin de pe piaţă, cum ar fi anunţurile privind profiturile şi dividendele, splitarea acţiunilor,
ştirile privind economia, cele politice, cele privind evenimente corporatiste etc.
3) Forma puternică a ipotezei prevede faptul că preţurile acţiunilor reflectă integral
toate informaţiile din surse publice şi private. Forma puternică a ipotezei include atât
informaţiile publice considerate de către formele slabă şi semiputernică ale ipotezei, cât
informaţiile private care sunt în mod obişnuit disponibile pentru persoanele implicate.
Există numeroase studii care au cercetat eficienţa informaţională a pieţei de capital din
România. Dragotă, Căruntu şi Stoian (2006) includ în literatura relevantă privind ipoteza
pieţei eficiente pe piaţa de capital din România următoarele studii (Dragotă, Căruntu, Stoian,
2006, pp. 8-9):
1. Dragotă şi Mitrică (2001, 2004) au analizat evoluţia a şase acţiuni tranzacţionate la
prima categorie a BVB, care au avut cea mai bună lichiditate pe o perioadă de aproximativ un
an şi jumatate, respectiv doi ani şi jumătate (9 aprilie 1998 – 10 octombrie 2000), folosind
teste de corelare serială, teste de staţionaritate, dovezi rezultate din cercetarea distribuţiei
normale şi reguli de filtrare. Autorii au ajuns la concluzia că randamentul acţiunilor este
aleatoar, dar şi-au exprimat îndoielile în privinţa eficienţei informaţionale. Piaţa de capital
românească nu este eficientă în forma slabă datorită lipsei de lichiditate.
2. Dragotă, Dămian şi Stoian (2002) au studiat evoluţia a 18 acţiuni listate la prima
categorie a BVB şi a indiciilor pieţei de capital româneşti, în perioada 1 aprilie 1997 – 1 iulie 2002,
cu ajutorul testelor de corelaţie serială şi a dovezilor rezultate din studierea distribuţiei normale şi au
ajuns la concluzia că piaţa de capital românească este ineficientă în forma slabă.
3. Dragotă, Dragotă şi Stoian (2004) au analizat acţiuni, listate pe piaţa de capital din
România în perioada 1993 – 2003, aplicând tehnica studiului de eveniment şi au constatat
ajustări relativ rapide ale preţului acţiunilor la noile informaţii referitoare la dividendele
plătite sau majorări de capital social. După cum se va vedea, în cadrul prezentului studiu s-a
constatat faptul că ajustările la noile informaţii nu sunt la fel de rapide.
4. Dumitru şi Bucşa (2004) au studiat un eşantion format din indicii pieţei de capital
cu ajutorul testelor de staţionaritate şi a studiilor referitoare la distribuţia normală şi au stabilit
faptul că ipoteza „drumului” aleator este respinsă pentru indicii BVB, dar au detectat dovezi
în sensul unei eficienţe în creştere a pieţei de capital româneşti pe măsura dezvoltării cadrului
instituţional şi a deschiderii economiei româneşti către investitorii străini.
Dragotă, Căruntu şi Stoian (2006) constată faptul că, în conformitate cu literatura de
specialitate relevantă pe care au identificat-o, nu există dovezi clare pentru eficienţa
informaţională a pieţei de capital româneşti. Având în vedere faptul că există o diferenţă
importantă şi persistentă între preţurile plătite şi valoarea intrinsecă a câtorva acţiuni (s-au
studiat diferenţele dintre capitalizarea de piaţă a SIF-urilor la sfârşitul anului în perioada
2002- 2005 şi valoarea intrinsecă a acestor companii), autorii ajung la concluzia că piaţa de
capital românească poate fi ineficientă.
Harrison şi Paton (2004) au examinat evoluţia eficienţei pieţei de capital la BVB de la
mijlocul anului 1997 până în septembrie 2002 şi, cu ajutorul unui model GARCH, au ajuns la
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concluzia ineficienţei BVB datorită faptului că indexul decalat al preţului acţiunilor este un
predictor semnificativ al indexului actual al preţului. Conform autorilor menţionaţi, nivelul de
ineficienţă pare să se diminueze în timp, după ianuarie 2000 descoperind dovezi care susţin
existenţa unei pieţe de capital eficiente în România (Harrison, Paton, 2005, p. 203).
Un alt studiu care s-a ocupat de forma slabă a ipotezei pieţei eficiente pe piaţa de
capital românească este cel realizat de către Dima, Barna şi Pirtea (2007). Aceştia s-au
concentrat asupra sectorului financiar al pieţei reflectat de către indicele BET-FI în perioada
31 octombrie 2000 – 12 octombrie 2007 şi au ajuns la concluzia că acest sector poate fi
descris „până la un punct” ca fiind eficient informaţional (în forma slabă a conceptului), dar
că ansamblul caracteristicilor formei slabe nu respectă în întregime cerinţele ridicate de o
asemenea caracterizare (Dima, Barna, Pirtea, 2007, p. 9).
Pele şi Voineagu (2008) au folosit date zilnice referioare la indicele BET din perioada
19 septembrie 1997 – 9 ianuarie 2007 în cadrul uni model de descompunere a randamentului
acţiunilor în două componente (un proces autoregresiv şi un proces staţionar de medie zero),
concluzia acestora fiind că nu poate fi respinsă ipoteza pieţei eficiente în forma slabă. În
acelaşi studiu, este menţionată concluzia la care au ajuns Dragotă, Stoian, Pele, Mitrică şi
Bensafta (2007) analizând randamentele zilnice şi săptămânale pentru 22 de acţiuni şi pentru
indici de acţiuni, conform căreia preţurile acţiunilor urmează un „drum” aleator şi prin
urmare nu poate fi respinsă ipoteza pieţei eficiente.
Analizând studiile prezentate mai sus se poate observa faptul că nu s-a conturat o
concluzie evidentă în privinţa existenţei formei slabe a ipotezei pieţei eficiente pe piaţa de
capital românească. Ultimul studiu prezentat, mai recent, include dovezi conform cărora nu
poate fi respinsă forma slabă a ipotezei pieţei de capital eficiente, confirmându-se astfel
tendinţa, anunţată de către Harrison şi Paton (2005) şi Dumitru şi Bucşa (2004), de evoluţie a
pieţei de capital româneşti spre eficienţă informaţională.
Studiile care au testat forma semiputernică a ipotezei pieţei de capital eficiente, în
cadrul cărora se înscrie şi prezentul studiu, se împart în două serii (Reilly, Brown, 2005,
p. 67-68):
1) Studii care previzionează rate de randament viitoare utilizând informaţia publică
disponibilă în afara de informaţia pură de pe piaţă luată în considerare în testele privind
forma slabă a ipotezei. Aceste studii pornesc de la ideea că nu este posibilă prezicerea de
randamente viitoare folosind randamente trecute sau este posibil să se prezică distribuţia
randamentelor viitoare folosind informaţii publice.
2) Studii de eveniment care examinează rapiditatea cu care preţurile acţiunilor se
ajustează la evenimente economice importante specifice. O abordare pe aceeaşi linie ar fi
testarea posibilităţii de a experimenta rate de randament anormale (engl. „abnormal rates of
return”) cu investiţii realizate în acţiuni după anunţul public al unui eveniment semnificativ.
Cei care susţin ipoteza pieţei de capital eficiente s-ar aştepta ca preţurile acţiunilor să se
ajusteze rapid astfel încât să nu fie posibil ca investitorii să experimenteze randamente
ajustate în funcţie de risc superioare investind după anunţul unui eveniment public şi plata
costurilor de tranzacţionare.
Ipoteza semiputernică a pieţei de capital eficiente a fost confirmată aproape unanim de
către numeroasele studii de eveniment efectuate asupra unei serii de evenimente incluzând
splitări de acţiuni, oferte publice iniţiale, evenimente de pe glob şi ştiri economice, modificări
contabile şi o varietate de evenimente corporatiste financiare. Aproape singurele rezultate
amestecate provin din studiile referitoare la listările pe bursă (Reilly, Brown, 2005, p. 78).
Studiile de eveniment care s-au concentrat asupra evenimentelor corporatiste (cum ar
fi fuziuni şi achiziţii, reorganizări, şi diverse oferte de valori mobiliare) au examinat două
aspecte generale (Reilly, Brown, 2005, p. 78):
1) impactul pe piaţă al acestor evenimente, constatându-se faptul că preţurile acţiunilor
reacţionează aşa cum s-ar aştepta cineva bazat pe fundamentele economice ale acţiunii (de
exemplu reacţia la fuziuni este că preţul acţiunilor firmei care va fi cumpărată creşte în mod
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direct proporţional cu prima oferită de către firma cumpărătoare, în timp ce preţul acţiunilor
firmei cumpărătoare scade în mod obişnuit datorită precupării în privinţa preţului plătit);
2) rapiditatea cu care piaţa ajustează preţurile valorilor mobiliare, constatându-se o
ajustare destul de rapidă, în sensul că perioada de ajustare scade cu cât este analizat un
interval de date mai scurt (utilizând date zilnice, majoritatea studiilor au ajuns la concluzia ca
ajustarea preţului este terminată în aproximativ trei zile).
Cercetarea empirică pe care am realizat-o are drept obiectiv testarea formei
semiputernice a pieţei de capital româneşti. În acest scop am apelat la tehnica studiului de
eveniment(1) pentru a analiza efectul anunţurilor ofertelor publice de cumpărare şi a celor de
preluare care au avut drept ţintă companiile industria medicamentelor şi a aluminiului de pe
piaţa de capital românească. După cum se poate observa în Tabelul 1 din Anexa 1 în perioada
analizată, 1 ianuarie 2003 – 31 iunie 2008, am identificat 13 astfel de oferte.
Pentru fiecare anunţ, a fost determinată data evenimentului. În majoritatea cazurilor,
data evenimentului, care apare ca data anunţului în Tabelul 1 din Anexa 1, am considerat-o a
fi data aprobării de către CNVM (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) a ofertei publice
de cumpărare sau de preluare sau, dacă a putut fi identificată, data avizării de către CNVM a
anunţului preliminar de preluare.(2)
Randamentul anormal s-a determinat zilnic în perioada fereastă a evenimentului,
compusă din douăzeci de zile de tranzacţionare pe piaţă înainte de data evenimentului, data
evenimentului şi douăzeci de zile de tranzacţionare pe piaţă după eveniment, cu un număr
total de 41 de zile. Randamentul anormal a fost determinat ca diferenţă dintre randamentul
realizat şi randamentul normal.
Pentru calcularea randamentului normal s-a apelat la modelul de piaţă, model care
pune în relaţie randamentul oricărei acţiuni date cu randamentul portofoliului pieţei. Pentru
orice acţiune i modelul de piaţă este:
(1)
E(εit = 0)

var(εit) = σ2εi

unde Rit şi Rmt sunt randamentele perioadei t ale acţiunii i şi, respectiv, ale portofoliului de
piaţă iar εit este factorul rezidual cu media 0. αi, βi şi σ2εi sunt parametrii modelului de piaţă.
Randamentul anormal este termenul rezidual al modelului de piaţă calculat fără a ţine cont de
datele aferente momentului analizat.
Beneficiile rezultate din utilizarea modelului de piaţă depind de R2 al regresiei
modelului de piaţă. Din păcate modelele de regresie realizate în cadrul studiului au avut
niveluri ale coeficientului menţionat reduse, mai ridicate pentru emitenţii aflaţi la cota BVB
(între 6,24% pentru Alro SA şi 23,98% pentru Sicomed SA în cazul celei de-a doua oferte de
preluare) şi mai scăzute pentru cei listaţi pe piaţa RASDAQ (între 0,02% pentru Farmaceutice
Remedia SA şi 5,41% pentru Centrofarm SA).(3)
Perioada de estimare la care s-a apelat, în cadrul căreia t a luat valori pentru determinarea
parametrilor modelului de piaţă, este formată din 250 de zile de tranzacţionare pe piaţă înainte de
fereastra evenimentului.(4) În analiza pe care am efectuat-o am luat drept aproximare pentru
portofoliul pieţei indicele BET în cazul acţiunilor listate la Bursa de Valori Bucureşti si indicele
RASDAQ-C pentru acţiunile listate pe piaţa RASDAQ. Cursurile acţiunilor folosite au fost
cursurile de închidere extrase de pe siteul www.intercapital.ro şi, în cazul acţiunilor emitenţilor
delistaţi, cursurile medii extrase de pe site-ul www.vanguard.ro.(5)
Tabelul 2 din Anexa 2 centralizează randamentele anormale medii (determinate cu
ajutorul mediei aritmetice) obţinute pentru toate evenimentele din perioada analizată, şi
separat pentru evenimentele în care au fost implicate companii listate la BVB şi cele în care
au fost implicate companii listate pe piaţa RASDAQ. Se observă faptul că anunţurile privind
ofertele publice de cumpărare/preluare pentru companiile listate la BVB determină o creştere
a cursului acţiunilor companiilor ţintă, randamentul mediu anormal cumulat pentru toate
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anunţurile referitoare la aceste companii fiind de 8,17%, în timp ce în cazul companiilor
listate pe piaţa RASDAQ efectul este invers, randamentul anormal mediu cumulat este
negativ, -17,26%. Având în vedere şi ponderea majoritară în eşantionul total a companiilor
listate pe piaţa RASDAQ, se obţine un randament mediu anormal cumulat pentru tot
eşantionul negativ, -8,54%.
Pentru a determina la nivelul fiecărei zile din fereastra evenimentului dacă anunţul a
avut un impact, am efectuat testul t, care a presupus calcularea statisticii θ1. Tabelul 3 de mai
jos centralizează datele zilelor în care se respinge ipoteza nulă H0, conform căreia anunţurile
nu au avut impact, aşa cum indică testul t.
Statistica θ1 în zilele în care anunţurile au avut impact
Ziua evenimentului

Eşantion
total
(n=13)

Eşantion
BVB (n=5)

Eşantion
RASDAQ
(n=8)

Ziua
evenimentului

Eşantion
total
(n=12*)

Eşantion
BVB
(n=4*)

Tabelul 3
Eşantion
RASDAQ
(n=8)

-17
2.554
6
-12
-2.029
11
-1.861
-2.490
-6
2.068
19
-3.084**
-2
2.382**
2.261
-1
-3.411
Note: * eşantionul este mai mic cu o observaţie începând cu ziua a doua după data anunţului deoarece începând
cu a doua zi după anunţul celei de-a doua oferte de preluare pentru Terapia acţiunile acesteia nu s-au mai
tranzacţionat.
** nivelul de semnificaţie este 5% (pentru restul valorilor acesta este 10%).

Efectuarea testului t la nivelul tuturor celor 13 anunţuri incluse în eşantionul studiat
pentru fiecare din cele 41 de zile ale ferestrei evenimentului a condus la determinarea a patru
zile în cazul cărora ipoteza nulă H0 conform căreia anunţul nu are impact este puternic
respinsă. Ajustarea cursului acţiunilor pentru a reflecta noile informaţii publice privind
ofertele publice de cumpărare şi de preluare s-a efectuat lent (pe parcursul a 24 de zile), ceea
ce exclude existenţa formei semi puternice a ipotezei pieţei eficiente.
Restrângând analiza doar la anunţurile aferente companiilor cotate la BVB, s-au
obţinut patru zile în care ipoteza nulă H0 este respinsă, iar efectuarea analizei doar la nivelul
companiilor listate pe piaţa RASDAQ a condus la obţinerea unei astfel de zile (a 19-a zi
după data anunţului). Aceste rezultate susţin concluzia rezultată din efectuarea analizei la
nivelul eşantionului total.
Cea mai mare parte a zilelor în care anunţurile au avut impact asupra preţului de pe
piaţă sunt anterioare datei anunţului. Acest lucru poate indica faptul că informaţiile au ajuns
la unii dintre participanţii de pe piaţă înainte de publicarea anunţurilor, iar aceştia au acţionat
în baza noilor informaţii.
Prezentul studiu confirmă rezultatele cercetărilor empirice anterioare asupra eficienţei
pieţei de capital româneşti care au demonstrat lipsa formei slabe a ipotezei pieţei eficiente şi
implicit lipsa formelor superioare de eficienţă ale pieţei. Trebuie ţinut cont de faptul că
numărul evenimentelor incluse în prezentul studiu este relativ mic, iar puterea explicativă a
modelului de piaţă utilizat pentru estimarea randamentului normal nu este semnificativă. Prin
urmare se impune continuarea cercetării demarate în acest studiu cu extinderea numărului
evenimentelor luate în calcul şi prin identificarea unui model care să aproximeze mai bine
randamentul normal.

137

138

Inovaţie financiară şi competitivitate în Uniunea Europeană

Note
(1)

Am avut drept model tehnica studiului de eveniment prezentată în MacKinlay (1997).
În trei situaţii am identificat articole din presă afişate pe internet care anunţau o ofertă
publică înaintea oricăreia dintre cele două date menţionate şi am considerat datele
publicării acestor anunţuri ca fiind datele evenimentelor.
(3)
Dragotă şi ceilalţi (2007) au obţinut şi ei valori ale statisticilor R2 şi F care au condus la
respingerea semnificaţiei parametrului βi al modelului de piaţă determinat cu ajutorul
indicelui RASDAQ-C pentru anii 2002, 2003 şi 2004 pentru fiecare companie din baza
lor de date. Concluzia trasă în studiu a fost că modelul de piaţă nu este potrivit pentru
estimarea randamentului acţiunilor pe piaţa de capital românească. Pentru a estima
randamentul normal necesar determinării primei de control (randamentului anormal din
ziua anunţurilor ofertelor de cumpărare sau a celor de preluare), au înlocuit acest model
cu un proces autoregresiv.
(4)
În cazul fiecărui emitent, din cele 250 de zile anterioare de tranzacţionare pe piaţă s-au luat
în considerare doar zilele efective de tranzacţionare ale acţiunilor acestuia. Totuşi în cazul
FAET s-a apelat la metoda interpolării (descrisă mai jos) deoarece numărul observaţiilor
din perioada de estimare a fost foarte mic, identificându-se doar 9 zile de tranzacţionare
ale acţiunilor acestui emitent. În cazul perioadei fereastră eveniment s-au luat în
considerare şi zilele în care s-au efectuat tranzacţii pe piaţă, dar nu şi cu acţiunile
companiei vizate, prin interpolarea randamentelor obţinute între două sedinţe de
tranzacţionare efectivă conform metodei utilizate de către Dragotă şi ceilalţi (2007).
Această tehnică nu s-a aplicat în cazul perioadei de estimare decât pentru compania
menţionată, deoarece puterea explicativă a modelelor în această situaţie ar fi fost în
majoritatea cazurilor mai mică (în 9 cazuri din 12).
(5)
S-au cules date diferite privind cursurile deoarece nu s-a reuşit identificarea cursurilor de
închidere pentru acţiunile emitenţilor delistaţi.
(2)
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Anexa 1
Oferte publice de cumpărare şi de preluare derulate în perioada 2003 - iunie 2008
pentru emitenţi din industria farmaceutică şi a aluminiului
Tabelul 1
Nr.
crt.

Simbol

Secţiune
bursă

Categorie

Tip ofertă

Data anunţ

1

ALR

ALRO S.A.

BSE

I

cumpărare

2

TER

TERAPIA SA

BSE

I

preluare

3

TER

TERAPIA SA

BSE

I

Emitent

4

SCD

ZENTIVA S.A.

BSE

II

5

FAET

FARMAVET SA

RASDAQ

III-R

6

ALPO

ALPROM SA

RASDAQ

III-R

7

FAOY

FARMACOM SA

RASDAQ

8

NAFA

PHARMAFARM
SA

9

CEOF

10

Perioada de
desfăşurare

Ofertant

17.06.2003

19.06.2003 –
08.07.2003

MARCO
INDUSTRIES BV

03.07.2003

18.07.2003 – TERAPIA HOLDING
16.08.2003

Obiectul
ofertei
(număr
acţiuni)

Procent
din capitalul
social

Preţ
(RON)
1.6130

Acţiuni
cumpărate

16,587,063

4.68%

42

303,613,680

100.00%

28,409,880
50,000

9.27%
0.01%

0.4681
0.3800

9,417,912
50,000

1,298,997

7.08%

0.1100

4,556

1,989,690

9.14%

4.3000

675,121

90,000

0.96%

0.7100

90,000

0.4681 278,203,800

09.10.2003
preluare
cumpărare

III-R

preluare in
vederea
închiderii
preluare in
vederea
închiderii
cumpărare

RASDAQ

III-R

CENTROFARM
SA

RASDAQ

SCD

ZENTIVA S.A.

11

BBGA

12
13

27.11.2003

17.11.2003 09.01.2004 TERAPIA HOLDING
04.12.2003 –
SIF OLTENIA
07.01.2004

28.11.2003

16.01.2004 –
05.02.2004

A&S
INTERNATIONAL
SRL
ALRO SA

15.06.2004

19.07.2004 06.08.2004

15.07.2004

19.07.2004 –
13.08.2004

preluare

20.12.2004

23.12.2004 – KEMOFARMACIJIA
12.01.2005

12,317,391

40.05%

0.7918

10,609,957

III-R

cumpărare

28.04.2005

03.05.2005 – PLAVETI NICOLAE
14.07.2005

1,572,246

24.00%

2.0200

n/a

BSE

II

cumpărare

01.11.2005

09.11.2005 –
06.01.2006

ZENTIVA NV

204,390,670

49.01%

1.3700

99,771,169

ALUM SA

RASDAQ

III-R

preluare
obligatorie

15.09.2005

29.11.2005 16.01.2006

ALRO SA

2,097,003

32.13%

5.6000

1,624,198

RMAH

FARMACEUTICA
REMEDIA SA

RASDAQ

III-R

preluare
obligatorie

03.10.2006

10.10.2006 30.10.2006

TARUS NORBERT
VALENTIN

1,510,730

14.24%

0.3600

415

NAFA

PHARMAFARM
SA

RASDAQ

III-R

preluare
obligatorie

05.02.2008

13.02.2008 04.03.2008

ARMEDICA
TRADING SRL

1,298,195

4.22%

1.5400

131,795

MONTERO

Surse: CNVM, www.cnvm.ro, www.vanguard.ro, www.ktd.ro
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Anexa 2
Randamente medii anormale

Tabelul 2
Ziua
evenimentului

Eşantion total

Eşantion BVB

AR

AR

CAR

CAR

Eşantion RASDAQ
AR

CAR

Ziua
evenimentului

Eşantion total
AR

CAR

Eşantion BVB

Eşantion
RASDAQ

AR

CAR

AR

CAR

0

-0.52%

0.88%

0.35%

3.57%

-1.06%

-0.81%

-20

-0.42%

-0.42% -0.34%

-0.34%

-0.48%

-0.48%

1

-0.07%

0.81%

0.20%

3.78%

-0.24%

-1.05%

-19

-0.36%

-0.78%

0.83%

0.49%

-1.10%

-1.58%

2

0.22%

1.03%

1.92%

5.70%

-0.63%

-1.68%

-18

0.64%

-0.14% -0.01%

0.48%

1.04%

-0.53%

3

-0.43%

0.60%

0.24%

5.93%

-0.77%

-2.44%

-17

1.14%

1.00%

0.78%

1.26%

1.37%

0.83%

4

-0.53%

0.06%

0.00%

5.93%

-0.80%

-3.24%

-16

-0.55%

0.45% -0.51%

0.75%

-0.58%

0.25%

5

-0.57%

-0.51%

0.19%

6.12%

-0.95%

-4.19%

-15

1.68%

2.12%

0.21%

0.96%

2.60%

2.85%

6

-0.65%

-1.15%

0.23%

6.35%

-1.08%

-5.27%

-14

-1.13%

0.99% -0.42%

0.54%

-1.58%

1.28%

7

-0.66%

-1.81%

-0.01%

6.34%

-0.98%

-6.25%

-13

-0.91%

0.08%

0.87%

1.41%

-2.03%

-0.75%

8

-0.59%

-2.40%

-0.36%

5.99%

-0.71%

-6.97%

-12

-1.73%

-1.65% -0.77%

0.64%

-2.32%

-3.08%

9

-0.48%

-2.88%

-0.40%

5.59%

-0.52%

-7.49%

-11

-0.56%

-2.21% -0.02%

0.62%

-0.89%

-3.97%

10

-0.42%

-3.30%

-0.48%

5.11%

-0.38%

-7.87%

-10

-1.15%

-3.36%

0.31%

0.93%

-2.07%

-6.04%

11

-0.76%

-4.06%

-0.98%

4.13%

-0.65%

-8.52%

-9

0.21%

-3.14%

0.05%

0.98%

0.31%

-5.73%

12

-0.32%

-4.38%

-0.12%

4.01%

-0.42%

-8.94%

-8

-0.01%

-3.15%

1.02%

2.01%

-0.65%

-6.38%

13

-0.37%

-4.74%

0.06%

4.07%

-0.58%

-7

-0.26%

-3.41% -0.14%

1.87%

-0.33%

-6.71%

14

-0.38%

-5.13%

-0.13%

3.94%

-0.51%

-6

1.84%

-1.57%

1.67%

3.54%

1.94%

-4.77%

15

-0.25%

-5.38%

0.55%

4.48%

-0.65%

-5

0.77%

-0.80% -0.47%

3.08%

1.53%

-3.23%

16

-1.63%

-7.01%

-1.09%

3.39%

-1.90%

-4

0.47%

-0.34% -0.61%

2.47%

1.14%

-2.09%

17

0.11%

-6.89%

1.35%

4.74%

-0.50%

-3

0.30%

-0.04% -0.45%

2.02%

0.77%

-1.32%

18

-0.04%

-6.94%

1.58%

6.33%

-0.85%

-2

2.12%

2.09%

1.84%

3.86%

2.30%

0.98%

19

-0.55%

-7.49%

0.82%

7.15%

-1.24%

-1

-0.69%

1.40% -0.64%

3.22%

-0.72%

0.25%

20

-1.05%

-8.54%

1.02%

8.17%

-2.08%

-9.52%
10.03%
10.68%
12.58%
13.08%
13.94%
15.18%
17.26%

Notă: Randamente anormale pentru un studiu de eveniment pentru testarea formei
semiputernice a pieţei de capital din România. Eşantionul este format dintr-un număr total de
13 anunţuri, publicate în perioada 2003 – iunie 2008, pentru 11 companii listate pe piaţa BVB
sau RASDAQ. Pentru determinarea randamentelor anormale s-a folosit modelul de piaţă cu
utilizarea indicelui BET pentru emitenţii listaţi la BVB şi RASDAQ-C pentru emitenţii cotaţi
pe piaţa RASDAQ. AR este randamentul anormal mediu al eşantionului pentru ziua
specificată din timpul evenimentului, iar CAR este randamentul anormal mediu cumulat al
eşantionului de la ziua -20 până la ziua specificată. Timpul evenimentului este numărul de
zile până la data anunţului.
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CONSIDERAŢII PRIVIND APLICAREA ANALIZEI COST-BENEFICIU
ÎN EVALUAREA EFICIENŢEI INVESTIŢIEI
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Georgiana Camelia CREŢAN
Yvonne Iulia LACROIS
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Aplicarea analizei cost-beneficiu în învăţământ are drept scop evaluarea
costurilor şi a beneficiilor investiţiei publice în învăţământ. Costurile şi beneficiile apar atât în
prezent, cât şi în viitor. O problemă întâmpinată în aplicarea analizei cost-beneficiu în
învăţământ o reprezină factorul timp datorită faptului că majoritatea beneficiilor apar, în
acest caz, pe termen lung. De asemenea, este dificil de particularizat dacă productivitatea
creşte datorită învăţământului superior. În această situaţie, ţinând cont de principiile analizei
cost-beneficiu, lucrarea îşi propune să trateze aspecte legate de satisfacerea nevoilor
societăţii, eficienţă, echitate, costuri, precum şi potenţiale beneficii ale finanţării publice a
învăţământului superior.
Cuvinte-cheie: eficienţă alocativă; analiza cost-beneficiu; valoarea prezentă netă;
cheltuieli guvernamentale pentru educaţie; finanţarea învăţământului.
Clasificare JEL: D610, H520, I220.
1. Investiţia în învăţământul superior
În termeni economici, învăţământul superior poate fi privit ca un mix al consumului
curent, mai exact un mod plăcut de a petrece câţiva ani înainte ca un individ să îşi asume
responsabilităţile vieţii de zi cu zi, al formării capitalului de consum-dezvoltarea unor standarde
mai ridicate, a unui simţ critic în alegerea unei altenative optime de consum, precum şi al
formării capitalului de producţie – capitalul uman, capacitatea acestuia de a presta servicii
competitive, de a spera la un venit mult mai mare decât cel obţinut în absenţa educaţiei
(Johnson, 1974).
Literatura de specialitate distinge patru funcţii ale învăţământului superior: dezvoltarea
cercetării ştiinţifice, instruirea unei forţe de muncă cu înalte calificări, contribuţia la dezvoltarea
societăţii, dobândirea de către indivizi a spiritului social critic (Cemmell, 2003).
Pornind de la aceste funcţii, învământul superior poate fi privit ca un bun public, având
în vedere că volumul de cunoştinţe pe care un student îl dobândeşte în timpul studiilor
universitare nu diminuează cantitatea de cunoştinţe disponibilă pentru ceilalţi studenţi. Cu toate
acestea, învăţământul superior prezintă şi câteva dintre caracteristicile unui bun privat. De
exemplu, fie anumiţi indivizi nu pot accesa învăţământul superior datorită practicării unor taxe
de şcolarizare destul de mari, fie aceştia sunt parţial excluşi de la consumul acestui bun ca
urmare a diminuării timpului alocat de profesor celui de-al doilea sau al treilea student. De
asemenea, învăţământul superior poate fi privit şi ca un „bun de valoare” (Powell, 2005,
pp. 161-162), justificând implicarea statului în sistemul de educaţie prin faptul că societatea
beneficiază de pe urma acestuia. În acest caz, beneficiul social al consumului de educaţie este
superior beneficiului privat resimţit de consumator.
Privit din perspectiva unei investiţii sociale, învăţământul superior prezintă o serie de
beneficii care provin din activitatea de cercetare, din inovarea tehnologică, însoţite de
externalităţile aferente învăţământului superior, şi anume: o stare a sănătăţii îmbunătăţită,
bunăstare socială, reîntregirea comunităţii şi coeziune socială.
Atât în ţările dezvoltate, precum şi în cele în curs de dezvoltare guvernele sunt încă
influenţate de învăţământul superior privit ca o investiţie socială şi privată, precum şi de rata de
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rentabilitate degajată de aceasta. Banca Mondială a arătat, încă din anii 1980, o preocupare
vizavi de publicarea estimărilor ratelor de rentabilitate pentru învăţământul superior însoţite de
implicaţiile acestora asupra finanţării învăţământului superior din fonduri publice.
Din analiza mesajelor transmise de Banca Mondială prin intermediul rapoartelor
publicate, cu privire la distribuirea fondurilor publice alocate finanţării învăţământului pentru
învăţământul primar, secundar şi terţiar, reiese modul în care statele au perceput şi aplicat
finanţarea diferitelor niveluri ale educaţiei. Astfel, până în anii 2000, în majoritatea ţărilor s-a
constatat că un dolar investit în educaţia primară degajă un randament de două ori mai mare
decât un dolar investit în învăţământul terţiar, motiv pentru care s-a introdus conceptul de
recuperare a costurilor aferente învăţământului superior, simultan cu aplicarea unei politici de
realocare a cheltuielilor publice pentru învăţământul primar.
Ca efecte principale ale investiţiei în învăţământul superior apar beneficiile de tipul
externalităţilor pozitive, care reprezintă baza consolidării dezvoltării sociale şi economice în
perspectiva trecerii la economia bazată pe cunoaştere. De asemenea, se constată faptul că
intervenţia statului în finanţarea invăţământului superior nu are drept scop principal obţinerea
unor externalităţi pozitive, ci mai curând corectarea eşecului de pe piaţa creditelor pentru studii.
Beneficiile private ale indivizilor sunt însoţite de efectele pe termen lung ale activităţii
de cercetare, de dezvoltarea tehnologiilor, consolidarea stabilităţii politice, îmbunătăţirile din
domeniul democraţiei, precum şi crearea, respectiv transmiterea de cunoştinţe noi. Toate aceste
beneficii sociale apărute ca răspuns al investiţiei în învăţământul superior induc o creştere a
ratei rentabilităţii sociale cu câteva procente. Totuşi, în finanţarea învăţământului superior
trebuie să se ţină cont de două noţiuni importante: învăţământul superior privit din perspectiva
unei investiţii publice şi recuperarea costurilor.
În sprijinul conceptului potrivit căruia învăţământul superior este privit ca o investiţie
publică vin diverse studii şi lucrări care confirmă contribuţia învăţământului terţiar la creşterea
economică prin intermediul creării şi transmiterii cunoştinţelor. Investiţia în capitalul uman
(Schultz, 1961) este prima lucrare care tratează aspecte legate de economia învăţământului,
respectiv modul de finanţarea a învăţământului indiferent de nivelul de educaţie, rolul
învăţământului ca investiţie pentru viitor, analiza ratelor de rentabilitate comparativ cu investiţii
alternative. Cele mai consacrate estimări care au evaluat contribuţia educaţiei la creşterea
economică sunt cele ale lui Theodore Schultz, care şi-a bazat calculele pe teoria modernă a
rentei. Pentru a pune în evidenţă modul în care educaţia contribuie la creşterea economică,
varianta Schultz ia în considerare atât costurile implicate de instruirea universitară, cât şi
costurile indirecte, exprimate în costuri de oportunitate, adică a câştigurilor pierdute, respectiv
câştigurile scontate a se obţine pe piaţa muncii de către cei cu studii medii.
Comparând investiţia în învăţământul superior cu alte alternative de investire, educaţia
trebuie să ofere o rată a rentabilităţii destul de ridicată pentru a putea fi analizată din punct de
vedere economic. Astfel, pentru a demonstra importanţa investiţiei publice în învăţământul
superior se poate recurge la aplicarea analizei cost-beneficiu.
2. Alegerea publică în finanţarea învăţământului superior
Printre criteriile economice tradiţionale utilizate pentru evaluarea unui proiect de
investiţii publice se regăsesc eficienţa şi echitatea. În literatura de specialitate s-a demonstrat
dependenţa funcţiei de bunăstare socială de o serie de parametri precum eficienţa, echitatea,
gradul de angajare a populaţiei cu studii superioare, gradul de satisfacere a nevoilor societăţii,
beneficiile flexibile şi cele necuantificabile.
Problema alegerii publice între două proiecte de finanţare a învăţământului superior, din
perspectiva asigurării eficienţei şi/sau echităţii, poate fi tratată într-un mod arbitrar de către
persoanele care deţin puterea în acest sens.
Astfel, folosirea termenului de eficienţă în educaţie comportă două înţelesuri, şi anume:
eficienţa internă, care se referă la eficienţa unei instituţii de învăţământ superior, şi eficienţa
externă, care reflectă modul în care absolvenţii cu studii universitare îşi identifică rolul şi locul
în societatea productivă, făcând apel la resursele investite de stat în formarea acestora.
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În vederea analizei eficienţei externe, atât la nivel microeconomic – utilizând rata
rentabilităţii sau valoarea prezentă netă a proiectului de investiţii publice, cât şi la nivel
macroeconomic – făcându-se referire la contribuţia învăţământului superior la creşterea
economică, se face apel la analiza cost-beneficiu.
Analiza cost-beneficiu reprezintă o metodă practică utilizată în alegerea implementării
unui anumit proiect care necesită o evaluare a efectelor implementării proiectului pe termen
mediu şi lung şi o comparaţie între costurile ocazionate şi beneficiile scontate.
Analiza cost/beneficiu a fost preluată din mediul privat, iar aplicarea ei în sectorul
public este foarte mult îngreunată de existenţa unor costuri şi a unor beneficii viitoare care nu
pot fi uşor cuantificabile. De aceea, este nevoie de un calcul de actualizare a câştigurilor
generate de programele publice.
VPN i = −C 0 +

(B − Cn )
( B1 − C1 ) ( B2 − C 2 )
+
+K+ n
2
(1 + i )
(1 + i )
(1 + i ) n

unde:
VPNi = valoarea prezentă netă adusă de programul i;
Bj = beneficiul social brut furnizat de program în anul j;
n = durata de viaţă a investiţiei;
1/(1+i) = factorul de actualizare la rata dobânzii i.
C0 = costurile iniţiale ale programului i;
Cj = costurile curente din anul j implicate de derularea programului.
Utilizarea analizei cost-beneficiu în sectorul public implică o serie de aspecte de
individualizare în funcţie de specificitatea obiectivelor programului public şi care se referă la:
includerea costurilor şi beneficiilor sociale în calculul valorii prezente nete, utilizarea unor
principii diferite de evaluare a costurilor şi beneficiilor aferente programului public faţă de cel
privat, aplicarea unor rate de actualizare diferite.
Pentru fundamentarea alegerii publice se consideră valoarea prezentă netă (VPN) mai
mare ca zero, dar care are valoarea cea mai ridicată. Astfel vor fi evitate soluţiile cele mai puţin
costisitoare sau cele care implică cea mai mare producţie, şi vor fi alese cele care asigură cea
mai mare diferenţă între costuri şi beneficii, evaluate în unităţi monetare.
În cazul în care VPN este zero, atunci va trebui calculată rata internă de rentabilitate, iar
soluţia aleasă va trebui să aibă cea mai mică rată internă de rentabilitate.
În învăţământ, analiza cost-beneficiu constă în compararea cheltuielilor de învăţământ
cu beneficiile obţinute de societate în ansamblu, prin intermediul indivizilor care urmează un
stagiu de pregătire în cadrul învăţământului superior.
Un aspect important în aplicarea corectă a analizei cost-beneficiu în aria educaţională se
referă la necesitatea considerării tuturor cheltuielilor – atât resursele directe alocate învăţământului din buget sau din alte fonduri, cât şi cheltuielile indirecte, cheltuielile familiilor, lipsa de
câştig care reprezintă veniturile pe care le-ar obţine studenţii care urmează cursurile unei
instituţii de învăţământ superior, în cazul în care, în loc să frecventeze cursurile, s-ar angaja
într-o activitate care le-ar aduce un câştig, precum şi a beneficiilor reprezentând suma veniturilor datorate alegerii individului de a urma o treaptă superioară de învăţământ, calculate pe
toată durata vieţii active a acestuia. Anumite estimări indică faptul că volumul câştigurilor la
care se renunţă în favoarea educaţiei reprezintă un cost social important pentru învăţământul
universitar( Becker, 1998, pp. 95-96).
3. Costurile şi beneficiile aferente investiţiei în învăţământul superior
Aplicarea analizei cost-beneficiu în evaluarea eficienţei investiţiei în învăţământul
superior presupune stabilirea clară a celor două componente: costurile, respectiv beneficiile
aferente învăţământului universitar.
Investiţia în educaţie reprezintă un element vital pentru a asigura dezvoltarea
economică, creşterea nivelului de trai şi reducerea inegalităţilor şi inechităţilor sociale, chiar
dacă nu a fost formulată încă o explicaţie legată de modul exact în care educaţia face ca procesul economic să sufere o transformare în sensul accelerării şi ajustării sale structurale. Totodată
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este un factor important în combaterea şomajului şi exclusivismului social. Realitatea
economică transformă sistemul de învăţământ din producător de forţă de muncă în producător
de capital.
Problema legată de determinarea mecanismelor economice de creştere cu şi prin
educaţie nu poate împiedica autorităţile şi indivizii să aleagă continuarea studiilor universitare,
deoarece educaţia reprezintă calea de a asigura bunăstarea naţiunii în viitor.
Efectele produse de continuarea studiilor pot fi grupate în două categorii: efecte
calitative care conduc la o creştere a eficienţei proceselor economice şi efecte cantitativ/calitative, care presupun transformările de natură calitativă produse.
Ţinând cont de prezenţa activă şi determinantă a individului în context economic şi de
nevoia de resurse financiare considerabile pentru creşterea cantitativă şi calitativă a factorului
uman, societatea trebuie să caute acel raport optim de alocare a fondurilor care să conducă la
obţinerea celor mai mari beneficii.
Alocarea fondurilor pentru educaţie trebuie să fie coerentă şi continuă pe o perioadă
lungă de timp pentru a putea înregistra un plus economic datorat educaţiei. Orice întrerupere în
repartizarea fondurilor pentru învăţământ va conduce la pierderi permanente, deoarece creşterile nivelului educaţional sunt strâns legate de anumite vârste pe care factorul uman le parcurge.
Aici intervine o altă problemă, care ţine de identificarea plătitorului pentru educaţia terţiară.
Dacă considerăm că individul este principalul beneficiar al educaţiei univeritare, atunci
este normal ca el să plătească, deoarece el ia această decizie fiind interesat de obţinerea unor
venituri mari în viitor. În acelaşi timp, şi societatea beneficiază de produsul superior educat prin
creşterea ritmului de dezvoltare, a nivelului general de trai.
Aşadar, atât indivizii, cât şi societatea sunt interesaţi de educarea superioară, ceea ce
conduce la ideea unei finanţări a studiilor în funcţie de nivelul de dezvoltare atins de fiecare
sistem în parte. Astfel, dacă bugetul personal îi permite, atunci individul trebuie să îşi plătească
studiile. În cazul în care indivizii, menajele nu pot plăti costurile educaţiei superioare, atunci
acestea trebuie suportate de la bugetul de stat.
Educaţia are un impact important asupra dezvoltării economice, generând efecte atât la
nivel privat, cât şi la nivelul sistemului economico-social. Efectele private se referă la variaţia
veniturilor, la posibilităţile de ocupare a forţei de muncă şi la efectele nonmonetare.
Diverse analize (Becker, Ashenfelter, Rouse) au demonstrat faptul că urcarea pe scara
universitară a studiilor conduce la scăderea ratelor de revenire (costurile au un procent mai
mare de creştere decât veniturile), însă, datorită creşterii ponderii muncii înalt calificate, se
observă o tendinţă de creştere a ratei de rentabilitate a investiţiei în educaţie.
Decizia de a investi în educaţie se fundamentează înaintea realizării creşterilor salariale.
Pârghia de legătură între piaţa muncii şi piaţa educaţiei o reprezintă salariul. Pe lângă avantajul
unui salariu mare, indivizii educaţi se bucură de o siguranţă mai mare a locului de muncă şi
totodată de o mobilitate mai mare a creşterii venitului.
Creşterea gradului de şcolarizare este determinată şi de riscul de a fi şomer (Rees,
Mocan, 1997). Aşadar, se ajunge astfel mai aproape de ocuparea deplină pe piaţa muncii, ceea
ce conduce la creştere economică.
Fernandez şi Shioji (2001) au observat trei tipuri de efecte care duc la sporirea
potenţialului economic prin creşterea nivelului de educaţie:
– şomerii cu o stare precară a educaţiei aleg continuarea studiilor pentru a le spori
şansele de angajare după absolvire;
– starea psiholgică şi socială a persoanelor aflate în şomaj se îmbunătăţeşte în cazul în
care acestea continuă studiile;
– în regiunile unde gradul de educaţie este mai înalt se observă o creştere economică
mai rapidă datorită unei ocupări mai înalte, a producţivităţii sporite a muncii şi a
tendinţei de concentrare a capitalului real.
Efectele publice ale educaţiei se referă la creşterea economică şi la efecte publice
extraeconomice ca urmare a continuării studiilor universitare.
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Educarea cât mai multor indivizi înseamnă pentru sistemul economic un stoc mai mare
de cunoştinţe care determină o eficienţă sporită a activităţilor, deci o creştere economică
cantitativă.
Şi la nivel social, educaţia presupune o serie de modificări ale comportamentului
individului în colectivitate. Astfel educaţia produce o serie de efecte ce caracterizează un stil de
viaţă liniştit, fără conflicte sociale sau individuale.
Dincolo de beneficiile aferente unui proiect educaţional, acesta va putea fi implementat
doar în măsura în care există fonduri cuprinse în bugetul de stat cu această destinaţie. În acest
sens trebuie considerate toate tipurile de costuri: costul marginal, costurile directe şi indirecte,
costul de oportunitate, costurile fixe şi variabile, publice şi private. Pentru a obţine o imagine
cât mai aproape de realitate, în educaţie, ar fi recomandat să se utilizeze costurile exprimate în
termeni reali.
În calculul costurilor educaţiei universitare pot fi întâmpinate o serie de dificultăţi
datorită diferitelor definiţii ale tipurilor de costuri utilizate în analiză. Referitor la costul de
oprtunitate, dacă guvernul decide să aloce fonduri într-o pondere mai mare educaţiei, atunci alte
tipuri de investiţii publice vor fi afectate într-un mod negativ, aspect reglat în mod arbitrar de
alegerea publică.
Cu privire la beneficiile investiţiei în învăţământ, majoritatea studiilor internaţionale au
făcut referire la discrepanţele existente între salariile obţinute, pe parcursul vieţii active, de
către indivizii cu studii superioare şi cei cu studii medii.
4. Limitele utilizării analizei cost-beneficiu în evaluarea eficienţei investiţiei
publice în învăţământul superior

Integrarea tuturor costurilor şi beneficiilor în calcule

Acest lucru nu poate fi întotdeauna respectat datorită faptului că în aria educaţională
apar costul de oportunitate şi anumite beneficii care nu pot fi cuantificate, precum beneficiile
rezultate din cercetarea ştiinţifică, astfel încât să se asigure principiul unităţii comune de
măsură, respectiv unitatea monetară în care se lucrează.
Factorul timp

Acest factor perturbă într-o oarecare măsură aplicarea analizei cost-beneficiu în
educaţie, astfel majorarea costurilor proiectului educaţional de-a lungul timpului impunând
corectarea acestora ţinându-se cont de inflaţie.
O influenţă mult mai semnificativă apare asupra beneficiilor rezultate în urma investiţiei
publice în învăţământul superior.
În mod normal beneficiile cu un orizont de timp mai apropiat influenţează rezultatele
analizei cost-beneficiu într-o proporţie mult mai mare decât beneficiile sesizabile după un
orizont de timp mai îndepărtat. În acest sens, valorile atribuite acestor beneficii trebuie ajustate
pentru a asigura comparabilitatea celor două mărimi: costuri şi beneficii.
Existenţa unor date statistice complete din punct de vedere al conţinutului şi al
perioadei de timp

De cele mai multe ori, statisticile care prezintă beneficiile indivizilor consumatori de
învăţământ superior, în termeni salariali, nu includ beneficiile care nu sunt exprimate în termeni
monetari, ca de exemplu asigurarea transportului la şi de la muncă, asigurarea unor servicii
medicale reduse sau chiar gratuite, oprtunităţi de petrecere a timpului liber, program de
afterschool pentru copii angajaţilor etc.
Din punct de vedere al unei serii de timp, este absolut necesară o serie de date statistice
cât mai cuprinzătoare, astfel încât rezulatele analizei cost-beneficiu să nu fie eronate. În acst
sens, se recurge la utilizarea unor date statistice care diferenţiază anumite părţi ale societăţii la
un anumit moment de timp, date care omit transformările apărute în economie pe termen scurt.
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Considerarea costului de oportunitate
În această categorie poate fi inclusă lipsa câştigurilor indivizilor pe perioada în care
urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior. Acest cost are un impact considerabil
asupra analizei având în vedere faptul că familiile acestor studenţi pot resimţi pierderi
importante cauzate de reducerea venitului familiei, exprimate fie în termeni monetari, fie în
termeni nonmonetari. În câteva dintre aceste cazuri studenţii care provin dintr-o familie cu
probleme financiare se retrag de la studii considerând că acest cost de oportunitate este mult
prea mare. De cele mai multe ori, în cazul în care este cuprins în analiză, costul de oprtunitate
depăşeşte valoarea întregului cost direct aferent activităţii de educaţie.
5. Concluzii
Aşa cum am prezentat în lucrare, pe termen lung, educaţia contribuie la creşterea
economică a unei ţări, stimulează progresul şi ridică nivelul de trai al populaţiei.
Dezvoltarea economică se afla în strânsă legatură cu capacitatea naţiunilor de a înţelege,
interpreta, selecta, adapta, utiliza, transmite, difuza, produce şi comercializa date ştiinţifice şi
cunoştinţe tehnologice în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare şi cultura naţională.
Impactul depinde de urmatorii factori principali: starea şi nivelul educaţiei, cererea de
informaţii din partea sectorului privat, politica publică de a orienta structura instituţională a
statului către competenţă.
Un raport recent al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD)
precizează: „Cheltuielile în expansiune din domeniul educaţiei la nivel global au fost irosite de
guverne care au aruncat bani în sisteme nereformate”. Din evaluările experţilor risipa
înregistrată este atât de mare încât reducerea cheltuielilor cu 30% ar avea aceleaşi rezultate ca
acelea prezente, cu condiţia eficientizării sistemului de învăţământ. Ştiind că statul este, şi în
domeniul educaţiei, cel mai prost administrator, concluzia ar fi creşterea ponderii
învăţământului privat în detrimentul celui de stat. Dacă toate universităţile ar performa la
nivelul celor mai eficiente şcoli (private, în marea lor majoritate), standardele educaţionale s-ar
putea mări fără nicio majorare a finanţării.
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ABILITATEA ROMÂNIEI DE A ATRAGE FONDURI EUROPENE
Daniela FLORESCU
MIRA – ANRSC
Rezumat. Fondurile europene nu reprezintă un scop în sine, ci instrumente de
atingere a unor obiective stabilite la nivelul Uniunii Europene, al statului membru al UE, în
baza unor documente de implementare. Lucrarea de faţă prezintă diverse aspecte privind
capacitatea de absorbţie a fondurilor nerambursabile cu care s-au confruntat şi încă se mai
confruntă ţările membre UE; pornind, pe de o parte, de la înţelegera spiritului, filozofiei şi
raţiunii obiectivelor Uniunii Europene, iar, pe de altă parte, de la definiţia şi caracteristicile
generale ale oricărui program destinat atragerii unor astfel de fonduri.
Cuvinte-cheie: fonduri structurale; fonduri nerambursabile;
management; Planul Naţional de Dezvoltare; convergenţă.
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Clasificare JEL: F36.
Clasificare REL: 13G, 18F, 20F.

Inspirată de voinţa statelor şi cetăţenilor Europei de a construi un viitor comun,
Uniunea Europeană, în forma sa actuală, este rezultatul unor ample procese de cooperare şi
integrare economică şi politică începute la 18 aprilie 1951, odată cu semnarea Tratatului
privind „comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului”. Celor şase membri iniţiali
(Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxembourg şi Olanda) li s-au alăturat, în cinci valuri de
aderare desfăşurate pe o perioadă de aproape patru decenii, alţi douăzeci şi unu de membri.
Aceste procese de integrare şi cooperare nu sunt considerate a fi încheiate nici în prezent,
intrucât Uniunea Europeană este deschisă tuturor statelor europene care respectă valorile sale
şi se angajează să le promoveze în comun.
Unul din obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene îl reprezintă întărirea
coeziunii economico-sociale prin reducerea disparităţilor regionale. Acesta este şi motivul
pentru care statele membre participă la o politică regională europeană finanţată din fonduri
europene, care conferă un sens concret şi imediat solidarităţii comunitare.
După aderarea României la Uniunea Europeană, începând din ianuarie 2007, politica
naţională pentru crearea de facilităţi este din ce în ce mai strâns racordată la politicile, principiile,
obiectivele şi reglementările comunitare în domeniu, Planul Naţional de Dezvoltare (PND) fiind
instrumentul fundamental prin care România va încerca să recupereze rapid disparităţile de
dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. De altfel Programul Operaţional
Regional 2007-2013 este programul care implementează elemente importante ale Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Regională a PND, contribuind, alături de celelalte programe operaţionale
sectoriale, la realizarea obiectivului general al Strategiei Naţional Regionale, anume diminuarea
disparităţilor dintre regiunile României şi statele membre ale Uniunii Europene. Obiectivul
global se prezintă pe trei obiective specifice:
– creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
– dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază;
– perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton.
Programul regional va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat şi
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – unul din Fondurile Structurale ale
Uniunii Europene.
Potrivit unei lucrări referitoare la impactul extinderii Uniunii Europene din 2007,
realizată de Europa Institut din Viena, beneficiile integrări vor înclina puternic asupra
României. Studiul prognozează, pentru România, o creştere cumulativă a PIB-ului de 0,5%,
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datorată efectelor integrării. De altfel, România şi-a propus să folosească asistenţa structurală
pentru a creşte PIB-ul cu 15-20% până în 2015.
În vederea atingerii obiectivelor propuse, au fost elaborate şapte programe
operaţionale sub obiectivul „Convergenţă”. Din punct de vedere al direcţiilor strategice de
dezvoltare pe care România le-a ales, cercetările întreprinse în domeniu remarcând faptul că
programele operaţionale nu exprimă nişte opţiuni curajoase de viitor şi, cu o singură excepţie,
nu prefigurează spre ce tip de dezvoltare ne îndreptăm. Programele sunt direcţionate pe
intervenţii structurale de tip clasic (infrastructură, protecţia mediului, creştere economică),
fără obiective mai îndrăzneţe ca în cazurile Slovaciei, Poloniei şi Sloveniei.
Conform clasamentului European Innovation Scoreboard 2007, România se află pe
ultimul loc între ţările europene în ceea ce priveşte capacitatea de inovare. Statele care şi-au
propus un obiectiv explicit privind inovarea vor avea posibilitatea de a crea coerenţă şi
concentrare pentru investiţiile din domeniu. România prin nespecificarea inovării, cum este şi în
cazul obiectivului competitivitate economică, nu va înregistra transformări semnificative, în
schimb va putea dilua efortul investiţional. Comparativ cu alte state noi am ales modelul de
alocare a fondurilor pe regiuni de tip JROP, respectiv un program naţional centralizat, cu alocări
financiare diferenţiate pe regiuni în funcţie de nivelul de dezvoltare. Programul regional nu oferă
posibilitatea diferenţierii obiectivelor de dezvoltare pe fiecare regiune, el stabilind un număr de
priorităţi naţionale care urmează să fie implementate la nivel regional, permiţându-se o realocare
a fondurilor în funcţie de capacitatea de absorbţie a fiecărei regiuni, fapt care pune în discuţie
însuşi obiectivul final privind reducerea decalajelor între regiuni.
Analiza comparativă a regiunilor de dezvoltare evidenţiază, după 1990, un proces de
creştere a disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între regiuni. Diferenţele de
dezvoltare dintre cea mai dezvoltată regiune (Bucureşti - Ilfov) şi cea mai puţin dezvoltată
(Regiunea Nord-Est), în termeni de PIB/locuitor au crescut de aproape trei ori. În acelaş
timp, se constată o creştere a disparităţilor între regiunile situate în jumătatea vestică a ţării
(Nord-Vest, Centru şi Vest), cu evoluţii economice pozitive şi un nivel în creştere a
numeroşi indicatori ai dezvoltării economice şi sociale, şi cele situate în jumătatea estică a
ţării (Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Sud-Vest), mai puţin dezvoltate.
Ca urmare a apariţiei şi dinamicii acestor procese, puse în evidenţă de analizele
economice şi sociale, a fost stabilit ca obiectiv global al REGIO sprijinirea regiunilor rămase
în urmă din punct de vedere al dezvoltării, iar în cadrul regiunilor mai puţin prospere, a
zonelor mai slab dezvoltate, prin valorificarea resurselor lor specifice, insuficient exploatate
până în prezent, în vederea accelerării creşterii economice a acestor arealuri.
Principala cale identificată pentru atingerea acestui obiectiv o constituie alocarea
diferenţiată pe regiuni a fondurilor, în funcţie de gradul general de dezvoltare a regiunilor, şi
anume invers proporţional cu mărimea PIB/locuitor, astfel încât regiunile mai puţin
dezvoltate să beneficieze, proporţional, de o alocare financiară mai mare. Aceste fonduri vor
fi utilizate pentru finanţarea unor proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale şi
locale: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, educaţionale şi de sănătate,
îmbunătăţirea mediului de afaceri prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
(parcuri industriale, tehnologice, logistice, de afaceri etc.) şi sprijinirea initiaţivelor întreprinzătorilor particulari, valorificarea potenţialului turistic şi cultural prin sprijinirea dezvoltării
infrastructurii turistice şi a iniţiativelor antreprenoriale în acest domeniu, sprijinirea dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de creştere economică, pentru a le crea condiţii să acţioneze
ca motoare ale dezvoltării regionale şi locale.
Din punct de vedere al capacităţii procesului de alocare a resurselor financiare, au fost
organizate consultări publice pentru toate programele operaţionale, dar lipsa de informare
activă prealabilă asupra consultărilor, alături de numărul redus de parteneri invitaţi, timpul
prea scurt alocat pentru exprimarea opiniilor sau chiar lipsa unui feedback după consultări au
condus la crearea unei impresii de formalism.
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Există senzaţia unei oarecare lipse de autoritate şi de coordonare a procesului de
absorbţie a fondurilor structurale. Sigur, există angajamente pe care Româna şi le-a asumat,
există un proces de monitorizare a realizării acestor angajamente, există planuri (unice sau
nu) de acţiune, dar gradul de incertitudine privind deciziile oficialilor persistă. Capacitatea
administrativă de absorbţie a fondurilor postaderare nu se situează încă la un nivel suficient,
existând multe şi numeroase slăbiciuni, care trebuie rezolvate în perioada următoare.
Coerenţa, coordonarea, nesuprapunerea programelor operaţionale, focalizarea lor pe
probleme cu adevărat importante sunt aspecte demne de luat în calcul. Toate acestea nu pot fi
realizate din birou sau de o instituţie coordonatoare, printr-o abordare de sus în jos. Ele se pot
realiza doar printr-o abordare de jos în sus, bazată pe parteneriate reale. Dacă toate
autorităţile de management ar participa la grupuri de lucru constituite în scopul coordonării,
planificării de ansamblu a dezvoltării naţionale, atunci nici rezultatele nu s-ar lăsa aşteptate.
Autorităţile de management nu au dovedit interes prea mare în organizarea activităţii
de comunicare publică, în general informaţiile puse la dispoziţie fiind limitate, rar actualizate
şi nespecifice pe tipuri de grupuri-ţintă. De altfel nici mediul jurnalistic nu este prea specific
şi cu informaţii clare, adesea ocolindu-se subiectul fondurilor europene, potrivit unui studiu
realizat în perioada aprilie-mai 2008, la un număr de 40 consilii judeţene, 100 autorităţi
publice locale şi 7 ministere, de către Agenţia de Monitorizare a Presei, Asociaţia Pro
Democraţia şi Centrul Român pentru Jurnalism.
Între alte probleme cu care se confruntă potenţialii beneficiari de fonduri europene se
enumără şi: modificarea ghidului solicitantului în timpul desfăşurării licitaţiilor de proiecte;
cererile de finanţare care au doar Proiect tehnic primesc răspunsul în şase luni, iar cele care
au şi studiu de fezabilitate îl primesc într-un an; specialiştii autorităţilor de management se
descurcă greu în hăţişul birocratic etc. Mai exact, într-un studiu întreprins de Institutul
European din România la începutul anului 2008 se arata că mai puţin de 40% din personalul
autorităţilor de management are experienţă în lucrul cu fonduri europene. Se punea accent
mai ales pe experienţă în acordarea de asistenţă tehnică sau pe abilitatea de a monitoriza
programele finanţate din fonduri europene, şi mai puţin pe experienţa de a realiza analize
economico-sociale, de a elabora strategii şi de a cuantifica obiectivele de dezvoltare.
Cu astfel de probleme, privind absorbţia fondurilor europene, nu se confruntă numai
România. Un studiu întreprins în 2006 evidenţia că 45% din cele 20 de milioane de
întreprinderi mici şi mijlocii din Europa aveau cunoştinţă despre fondurile structurale, dar
numai 4% au candidat pentru finanţare. Dintre acestea din urmă, doar 25% – adică 1% din
numărul total – au primit bani.
Slovacia secondată de Cehia şi Polonia sunt campioanele erorilor în calcule privind
absorbţia fondurilor europene. Toate trei au prognozat un grad de absorbţie a fondurilor
europene de aproape trei ori mai mare faţă de realitate. Mai exact, Slovacia spera la o
absorbţie de aproape patru ori mai mare decât cea obţinută la finele perioadei 2004-2006.
Pentru perioada 2005, slovacii sperau să atragă 426 milioane euro, în timp ce valoarea reală a
plăţilor a fost de numai 112 milioane euro, iar polonezii care sperau să atragă 2 miliarde euro
au reuşit să absoarbă doar 766 milioane euro. Experienţa statelor mai sus menţionate se poate
repeta şi în cazul României, care a prevăzut în bugetul anului 2008 o sumă de 2,5 miliarde de
euro ce trebuie să fie absorbită, din care până la 800 milioane de euro pentru agricultură şi un
miliard de euro pentru proiecte de preaderare şi postaderare (ISPA, SAPARD, PHARE).
Într-un comunicat al Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF), dat la data de 15
iunie 2008, se anunţa că pentru cele şapte programe operaţionale au fost depuse 1.287
proiecte, în valoare de 15,065 miliarde lei (4,171 miliarde euro), dintre acestea fiind aprobate
281 în valoare totală de peste 9 miliarde lei (circa 2,535 miliarde euro). Din această sumă,
6,8 miliarde lei (aproximativ 1,88 miliarde euro) reprezintă fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană (UE). Tot atunci se anunţa că au fost încheiate 23 de contracte de
finanţare cu beneficiarii, în valoare de aproximativ 204 milioane euro (din care fondurile UE
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reprezintă circa 180 milioane euro), iar restul contractelor (până la 281) se află în curs de
semnare.
În ceea ce priveşte stadiul actual al procesului de absorbţie a fondurilor europene, pe
programe regionale, situaţia se prezintă după cum urmează:
• în cadrul Programului Operaţional Regional, au fost depuse 376 proiecte în valoare
de peste 6,37 miliarde lei (circa 1,77 miliarde de euro). De asemenea, au fost aprobate, până
în prezent, 166 de proiecte, în valoare de 5,46 miliarde lei (circa 1,51 miliarde de euro), din
care circa 3,9 miliarde lei (peste un miliard de euro) reprezintă fonduri UE şi au fost încheiate
12 contracte de finanţare în valoare de peste 207 milioane lei (aproximativ 57 milioane euro);
• în ceea ce priveşte Programului Operaţional Regional Mediu, au fost transmise,
până la jumătatea lunii iunie, spre aprobare Comisiei Europene 8 proiecte majore, în valoare
de aproximativ 864 milioane euro, din care în lunile aprilie şi mai 2008 au fost aprobate şase
proiecte în domeniul reabilitării sistemelor de apă şi apă uzată, având o valoare eligibilă de
circa 650 milioane euro. Totodată, au fost depuse 48 de proiecte în domeniul biodiversităţii,
în valoare de peste 200 milioane lei (circa 55 milioane euro), ce sunt în curs de evaluare;
• pentru Programul Operaţional Regional Transporturi se preconizează ca în
semestrul al II-lea al acestui an să se transmită la Comisia Europeană trei proiecte majore, ce
vor fi cofinanţate de instituţii financiare internaţionale;
• în ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” (POS – CCE) au fost depuse 569 proiecte, în valoare de 2,78 miliarde lei (circa
772 milioane de euro) în domeniul investiţiilor pentru IMM, cercetării şi tehnologiei
informaţiei, acestea aflându-se în proces de evaluare. Oficialii MEF anticipează că încheierea
contractelor de finanţare va avea loc în perioada iulie-octombrie 2008. De altfel, tot în cadrul
POS-CCE, a fost aprobat Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European
de Investiţii privind programul JEREMIE în România, în baza acestui acord, 100 milioane
euro urmând să finanţeze operaţiunea Sprijin pentru Dezvoltarea Fondurilor de Garantare din
cadrul Domeniului Major de Intervenţie Accesul IMM la finanţare;
• referitor la Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, au
fost depuse 276 proiecte, în valoare de 2,43 miliarde lei (circa 675 milioane de euro).
Totodată, au fost aprobate 107 proiecte, în valoare de 1,23 miliarde lei (circa 341 milioane
euro), din care peste un miliard lei (aproximativ 275 milioane euro) este reprezentat de
fonduri UE. De asemenea, au fost încheiate 10 contracte de finanţare în valoare de peste 180
milioane lei (circa 50 milioane euro), din care circa 152 milioane lei (aproximativ 41
milioane euro) reprezintă fonduri UE;
• în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Capacităţii
Administrative” au fost depuse cinci proiecte în valoare de peste 35 milioane lei (circa 9,7
milioane euro);
• referitor la Programul Operaţional Sectorial „Asistenţă Tehnică”, au fost depuse
două proiecte în valoare de 11,165 milioane lei (circa 3,1 milioane euro), care se află în
proces de aprobare.
O provocare majoră a perioadei următoare o constituie internalizarea capacităţii de
evaluare şi monitorizare, pentru a scădea dependenţa de asistenţa tehnică externă, foarte
scumpă, şi care nu permite acumulări prea mari de memorie instituţională. Un prim pas este
acela de formare, mai ales cea de tip la locul de muncă şi nu cea teoretică, necesară şi ea de
altfel. Un al doilea pas este acela de externalizare graduală către instituţii de cercetareevaluare-monitorizare autohtone. Acest pas nu trebuie văzut ca un rabat de la calitate, ci
trebuie gândit ca un progres firesc spre capacităţi independente de evaluare şi monitorizare,
localizate în sectorul privat sau cel neguvernamental de tip ONG.
Bunăoară, deşi există diverse metode econometrice de evaluare a impactului
proiectelor finanţate din fonduri comunitare, până în prezent nu s-a demonstrat ştiinţific dacă
fondurile europene fac bine sau nu fac bine regiunilor sau domeniilor în care au fost utilizate.
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Mai degrabă, problema reală ar fi dacă acele investiţii pentru care a fost solicitată finanţarea
din fonduri europene era vitală ori, dimpotrivă, s-ar fi putut identifica soluţii mai adecvate,
care să ofere alternative viabile pentru nevoile beneficiarilor.
Printre macroeconomişti circulă o glumă potrivit căreia cu cât capacitatea de absorbţie
ar fi mai mică, cu atât mai bine pentru echilibrele macroeconomice. Sigur că o injecţie
masivă de fonduri va avea efecte care nu pot fi neglijate asupra cererii agregate, ceea ce poate
genera presiuni asupra inflaţiei, cursului de schimb, balanţei comerciale şi contului curent.
Totuşi, utilizarea fondurilor structurale nu poate fi decât de bun augur nefiind
importantă mărimea sumelelor absorbite, cât mai ales valoarea proceselor pe care acestea le
determină.
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FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE DIN UNIUNEA
EUROPEANĂ ŞI UTILIZAREA ACESTORA ÎN INSTITUŢIILE
DE ORDINE PUBLICĂ
Cătălina Carmen HUBA (ŞTEFĂNESCU)
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Rezumat. Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere şi competitive zone
din lume, atât din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare economică, cât şi al
potenţialului de dezvoltare. Fondurile structurale şi de coeziune sunt acele surse financiare
importante promovate de Uniunea Europeană pentru realizarea unei dezvoltări echilibrate şi
pentru reducerea diferenţelor între diferite zone, pentru realizarea coeziunii economice şi
sociale alături de Piaţa Unică şi Uniunea Economică şi Monetară. Contextul actual al
necesităţii alinierii la standardele europene determină instituţiile de ordine publică să
continue procesul de restructurare şi reorganizare, prin utilizarea fondurilor structurale.
Cuvinte-cheie: fonduri structurale; procesul de integrare în Uniunea Europeană;
politica de coeziune;finanţare nerambursabilă, ordine publică.
Clasificare JEL: F36.
Clasificare REL: 20J, 13K.

Politica de coeziune economică şi socială cuprinde toate acţiunile Uniunii Europene
care vizează realizarea dezvoltării economice armonioase şi echilibrate a acesteia, în special
prin promovarea reducerii disparităţilor de dezvoltare între diferitele regiuni/state ale Uniunii
Europene, a egalităţii şanselor şi a dezvoltării durabile.
Aceasta va conduce la creşterea competitivităţii Uniunii Europene şi va genera
creşterea veniturilor, aducând astfel beneficii pentru economia întregii Uniuni Europene.
Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene este o politică axată pe
solidaritate. Scopul său este să creeze locuri de muncă şi să crească nivelul competitivităţii,
oferind sprijin statelor din regiuni mai puţin dezvoltate, precum şi celor care se confruntă cu
dificultăţii structurale. Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene (UE)
trebuie văzută ca parte integrantă a Strategiei de la Lisabona (2000), care îşi propune să
transforme Europa, până în anul 2010, „în cea mai dinamică şi mai competitivă economie
bazată pe cunoaştere”. Strategia de la Lisabona a fost completată în anul 2001, în cadrul
Consiliului European de la Gotheburg, cu noi obiective, printre care cel mai important este
asigurarea dezvoltării durabile. De asemenea, în 2 februarie 2005, Comisia Europeana a
prezentat Liniile Strategice Integrate pentru Creştere şi Ocupare, în care se afirmă că UE
trebuie să creeze o economie bazată pe creştere durabilă şi pe ocupare. În conformitate cu
Liniile Strategice Integrate pentru Creştere şi Ocupare, se stabileau trei priorităţi pentru UE
pentru perioada 2007-2013, priorităţi cuprinse în Orientările Strategice Comunitare 20072013:
1. Europa – un loc mai atractiv pentru investiţii şi muncă;
2. Îmbunătăţirea cunoaşterii şi inovării pentru creştere economică;
3. Locuri de muncă mai multe şi mai bune.
Ca urmare, politica de coeziune trebuie să încorporeze obiectivele de la Lisabona şi
Gotheburg, să răspundă strategiei de creştere şi ocupare şi să devină un vector-cheie pentru
realizarea lor prin intermediul programelor naţionale şi regionale de dezvoltare.
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Având în vedere noul context european, marcat de extinderea Uniunii Europene şi de
provocările de la nivel global, începând cu anul 2007, a avut loc o nouă reformă a politicii de
coeziune. Reforma urmăreşte să implementeze un nou cadru de programare a politicii de
coeziune, să simplifice procedurile şi să descentralizeze procesul de programare, implementare şi de luare a deciziei. Astfel, s-a adoptat un nou cadru legal al politicii de coeziune
2007-2013 şi s-au stabilit noi obiective de intervenţie pentru principalele instrumente financiare prin care se realizează politica de coeziune.
Disparităţile de dezvoltare au crescut în mod semnificativ odată cu integrarea celor 10
noi state membre în mai 2004.
Extinderea Uniunii Europene la 27 de membri, începând cu anul 2007, reprezintă o
provocare fără precedent pentru competitivitatea şi coeziunea internă a Uniunii Europene.
Extinderea a condus la creşterea diferenţelor de dezvoltare economică între vechile şi
noile statele membre, al căror nivel de dezvoltare e mult mai scăzut. Odată cu intrarea în
Uniunea Europeană a noilor membri, produsul intern brut (PIB) mediu/locuitor al UE a
scăzut cu 12,5%.
Instrumente ale politicii de coeziune

Instrumentele politicii de coeziune, fondurile structurale sunt investite în domenii care
să susţină competitivitatea economică regională care să ajute zonele mai puţin dezvoltate să
devină mai prospere. Politica de coeziune este o dovada a solidarităţii Uniunii Europene în
spiritul creşterii economice în toate regiunile sale.
Fondurile de preaderare

Asistenţa financiară nerambursabilă comunitară are ca obiectiv general sprijinirea
statelor candidate în procesul de pregătire pentru aderare. Fondurile sunt distribuite prin
Programele Phare, ISPA şi SAPARD.
1. Phare
Pentru perioada 2004-2006, alocarea fondurilor de preaderare a căpătat un caracter
strategic mai pronunţat, avându-se în vedere sectoarele-cheie pentru finalizarea pregătirilor
de aderare. A fost elaborat un program multianual 2004-2006, care a creat cadrul de finanţare
a unor proiecte specifice, definite anual. Domeniile prioritare vizează: minorităţi, reforma
administraţiei publice, finanţele publice, agricultura, protecţia mediului, coeziunea economică
şi socială, managementul frontierelor şi justiţia.
Contribuţia financiară a Comunităţii Europene este fixată la maximum 405,3milioane
de euro.
2. Sapard
Programul Sapard finanţează proiecte ce pot avea un impact semnificativ asupra
mediului.
3. ISPA
Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul
dintre cele trei instrumente de finanţare nerambursabilă care, împreună cu Phare şi SAPARD,
sprijină ţările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană. În perioada
2000-2006, ISPA finanţează proiecte în domeniul infrastructurii de transport şi de mediu.
Fondurile postaderare

Fondurile disponibile statelor membre sunt furnizate în special prin intermediul
politicii regionale a Uniunii Europene. O parte din contribuţiile statelor membre la bugetul
comunitar este transferată către regiunile şi categoriile sociale defavorizate.
Sprijinul financiar este concentrat în Fondurile Structurale şi de Coeziune.
Fondurile Structurale şi de Coeziune

Fondurile Structurale Comunitare sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene
destinate promovării coeziunii economice şi sociale şi a solidarităţii. Fondurile Structurale
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reprezintă un important complement al politicilor naţionale care, atât direct, cât şi printr-un
efect de pârghie, contribuie la dezvoltarea armonioasă a UE ca întreg, precum şi la
promovarea principiilor de mediu. Ambele au o mare importanţă pentru a obţine o creştere
durabilă a pieţei muncii şi a concurenţei.
Necesitatea de a investi în dezvoltarea capacităţii instituţionale este recunoscută de
principiile şi orientarile comunitare strategice privind coeziunea în statele membre, care pun
pe prim-plan buna guvernare şi dezvoltarea socioeconomică pe termen mediu şi lung.
Fondul de Coeziune este destinat proiectelor de infrastructură din statele membre al
căror produs intern brut (PIB) este mai mic de 90% decât media PIB în Comunitate.
Finanţarea Politicii de Coeziune Economică şi Socială. Instrumentele Structurale şi
domeniile de intervenţie ale acestora

Instrumentele Structurale reprezintă deci acele instrumente financiare prin care
Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între
regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
Politica de coeziune economică şi socială este finanţată din trei fonduri:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
Fondul Social European (FSE);
Fondul de Coeziune(FC).
Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European formează
Fondurile Structurale ale UE şi împreună cu Fondul de Coeziune formează Instrumentele
Structurale.
În 2007, a intrat în acţiune noua generaţie de programe privind politica de coeziune.
În cadrul Strategiei de la Lisabona, aceste programe sunt dotate cu un pachet financiar de
347,4 miliarde euro (în preţuri curente) pentru perioada 2007-2013. În conformitate cu
Strategia de la Lisabona revizuită, programele urmăresc să promoveze investiţiile care
stimulează creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, să încurajeze creşterea
economiei cunoaşterii favorizând cercetarea şi inovaţia, noile tehnologii ale informaţiei şi
comunicării, capitalul uman şi antreprenoriatul, precum şi să atragă un număr mai mare de
persoane spre crearea de întreprinderi. Comisia a aprobat cadrele de referinţă strategice
naţionale întocmite de cele douăzeci şi şapte de state membre, cu respectarea orientărilor
strategice comunitare pentru perioada 2007-2013. Acest fapt a deschis calea spre adoptarea
programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale comunitare. La 31 decembrie
2006, 302 programe operaţionale (Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de
coeziune) au fost adoptate în mod oficial de Comisie, ceea ce reprezintă 96% din programele
prevăzute pentru perioada 2007-2013.
Perioada 2007-2013 reprezintă o nouă perioadă de programare a instrumentelor
structurale având la bază un set de regulamente ce conţin prevederi cu privire la domeniile
care vor fi finanţate, precum şi la principiile aplicabile şi mecanismele de gestionare şi
implementare a fondurilor.
Programele europene de coeziune, întrucât sunt investiţii pe termen destul de
îndelungat, sunt convenite pe o perioada de 7 ani. Pentru perioada 2007-2013, programele de
politică de coeziune sectorială şi regională sprijină investiţii în valoare aproximativă de 347
miliarde euro, ceea ce le face al doilea element bugetar comunitar după agricultură. Cea mai
mare parte a acestei finanţări se concentrează asupra regiunilor cu produs intern brut sub 75%
din PIB-ul mediu UE (aşa-numitele Regiuni de Convergenţă). În aceste regiuni trăieşte circa
35% din populaţia UE.
Din cele 455 programe, 94% sunt acum stabilite, în urma negocierilor intense dintre
autorităţile naţionale şi cele regionale, pe de o parte, şi Comisie, de cealaltă parte.
Instrumentele financiare ale Comunităţii vor contribui fiecare în mod adecvat spre
atingerea următoarelor trei obiective majore:
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1. Convergenţa, care se referă la accelerarea convergenţei statelor membre şi a
regiunilor slab dezvoltate prin îmbunătăţirea condiţiilor de creştere economică şi ocupare a
forţei de muncă utilizând intensificarea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în capital fizic şi
uman, dezvoltarea inovaţiei şi a societăţii bazate pe cunoaştere, adaptabilitatea la schimbările
economice şi sociale, protecţia mediului şi eficienţă administrativă;
2. Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă care, în afara regiunilor slab
dezvoltate, se va concentra asupra întăririi competitivităţii şi atractivităţii regiunilor, precum
şi la ocuparea forţei de muncă prin anticiparea schimbărilor economice şi sociale, inclusiv
cele legate de liberalizarea comerţului, prin creşterea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în
capital uman, inovarea şi promovarea societăţii bazate pe cunoaştere, antreprenoriat, protecţia
şi ameliorarea mediului înconjurător, îmbunătăţirea accesibilităţii şi adaptabilităţii forţei de
muncă şi ale companiilor, precum şi dezvoltarea de pieţe de muncă inclusivă;
3. Cooperare teritorială europeană, care va avea în vedere întărirea cooperării transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, întărirea cooperării transnaţionale prin
mijloace de acţiune care să conducă la o dezvoltare teritorială integrată legată de priorităţile
comunitare şi întărirea cooperării interregionale şi a schimburilor de experienţă la nivelul
teritorial adecvat.
Alocaţiile pentru cele 3 obiective sunt:
1. Convergenţa – 81,9% pentru FEDR, FSE, FC pentru regiunile şi ţările mai puţin
dezvoltate.
2. Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă – 15,7% pentru FEDR, şi
FSE pentru regiunile dezvoltate cu probleme specifice.
3. Cooperare teritoriala europeană – 2,4% pentru FEDR în vederea facilitării şi
promovării cooperării transfrontaliere şi/sau cooperarea interregională cu scopul exclusiv al
întăririi coeziunii economice şi sociale.
Fondurile structurale utilizate de către instituţiile de ordine publică

Pentru instituţiile publice integrarea oferă oportunităţi de colaborare, parteneriate şi
schimburi de experienţă cu ţările membre ale Uniunii Europene. Elementul fundamental al
colaborării în planul structurilor publice la nivel naţional şi internaţional este legat de
elaborarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte care să permită alinierea la standarde
comune europene şi reducerea decalajelor existente.
Alături de alte ţări ale Uniunii Europene, România a beneficiat şi beneficiază de
fonduri de preaderare considerate precursoarele Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Cu
ajutorul fondurilor de preaderare s-a reuşit introducerea şi implementarea politicilor ce
permit participarea la Fondurile Structurale şi de Coeziune.
Programul Phare a fost lansat în 1990, fiind iniţial destinat Poloniei şi Ungariei. Un an
mai târziu programul a fost extins asupra celorlalte ţări candidate la aderare. Ţările baltice au
fost integrate abia în 1995. Obiectivul major al acestui program de asistenţă multilaterală a
fost sprijinirea ţărilor Europei Centrale şi de Est în tranziţia acestora spre economia de piaţă.
Începând cu anul 1997, Phare a fost transformat într-un instrument financiar de preaderare, destinat susţinerii reformelor instituţionale, fiind principalul instrument de cooperare
financiară şi tehnică dintre Uniunea Europeană şi ţările central şi est-europene în domeniul
dezvoltării cadrului legislativ, al structurilor administrative, al construcţiei instituţionale, al
cooperării transfrontaliere, dar şi al investiţiilor în infrastructură.
În instituţiile de ordine publică, fondurile Phare sunt adresate
proiectelor de
twinning, de servicii şi achiziţii, fiind alocate aproximativ 840 milioane euro pentru proiectele propuse a se derula începând cu anul 2005 cu finalizare pe parcursul anului 2008,
conform deciziei Comisiei Europene.
În cadrul acestor programe, obiectivele au fost legate de reorganizarea instituţională
şi administrativă în context multinaţional, stabilirea rolului şi relaţiilor în raport cu alte
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structuri naţionale de apărare, pregătire profesională, întărirea cooperării între structurile de
ordine publică, întărirea sistemelor legislative, adaptarea infrastructurii la standardele
comunitare.
Potrivit Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi
siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalitaţii
stradale, modalităţile de acţiune pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în România
sunt stabilite în funcţie de interesele tării, de resursele la dispoziţie, de evoluţia proceselor
economice şi politice, precum şi de situaţia operativă şi potenţialele ameninţări la adresa
ordinii publice de către principalele forţe de ordine publică – Poliţia şi Jandarmeria.
Astfel, conştientizând faptul că twinningul, ca formă de asistenţă PHARE, a fost
conceput şi s-a dovedit în practică un instrument util pentru sprijinirea dezvoltării capacităţii
administrative a instituţiilor ţărilor candidate, Jandarmeria Română a beneficiat/beneficiază
de următoarele programe PHARE:
1. Programul de înfrăţire instituţională RO 02/IB/JH/06 – „Modernizarea structurilor
şi practicilor Jandarmeriei Române" din cadrul proiectului PHARE 2002 „Modernizarea şi
reforma instituţiilor de aplicare a legii şi întărirea structurilor anticorupţie", de care
beneficiază MAI.
2. Proiectul de înfrăţire instituţională RO 04/IB/JH/05 – „Consolidarea structurilor
şi practicilor Jandarmeriei Române şi pregătirea în vederea participării depline la Forţa de
Poliţie Europeană", din cadrul fişei PHARE 2004 „Întărirea cooperării poliţieneşti".
Finanţarea a fost asigurată, din partea Uniunii Europene, în sumă de 500.000 euro, iar
cofinanţarea din partea României – 100.000 euro.
3. Proiectul de înfrăţire instituţională ro 04/ib/jh/04 – „cooperarea poliţienească",
din cadrul fişei PHARE 2004 „Întărirea cooperării poliţieneşti ". Finanţarea a fost asigurată,
din partea Uniunii Europene, în sumă de 500.000 euro, iar cofinanţarea din partea României 100.000 euro.
4. Proiectul PHARE 2004/016-772.03.12 „Lupta împotriva crimei organizate – O
abordare interinstituţională". Finanţarea, pentru componenta de înfrăţire instituţională, a fost
asigurată, din partea Uniunii Europene, în sumă de 1.200.000 euro, iar cofinanţarea din partea
României – 200.000 euro.
5. Proiectul de înfrăţire instituţională RO 06/IB/JH/03 – „Consolidarea capacităţilor
Jandarmeriei Române în vederea asigurării interoperabilităţii cu instituţiile similare din
Uniunea Europeană" .
Primele patru programe sunt finalizate, iar al 5-lea proiect se află încă în derulare.
Potrivit Convenţiei de Înfrăţire Instituţională, obiectivele majore ale acestor programe se
referă la redefinirea structurii de organizare şi elaborarea propunerilor de dezvoltare,
elaborarea de propuneri legislative şi reglementări privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române, elaborarea unor instrumente de cooperare internaţională, redefinirea
sistemelor de pregătire şi formare a cadrelor în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.
Programul RO 02/IB/JH/06 „Modernizarea structurilor şi practicilor Jandarmeriei Române"
s-a derulat începând cu data de 8 septembrie 2003, având drept obiective mărirea capacităţilor Jandarmeriei Române de aplicare a legii, în concordanţă cu standardele şi procedurile
europene, transformarea ei într-o instituţie modernă, suplă, cu competenţă naţională, garant al
aplicării legii şi al liniştii şi siguranţei cetăţeanului, asigurarea şi garantarea compatibilităţii
cu structurile din statele membre, asigurarea unei înalte capacităţi de interoperabilitate care,
răspunzând cerinţelor UE stabilite la Nisa, Feira, Goteborg, Laeken şi Noordwijk, să-i
permită să participe, în cadrul Forţei de Poliţie Europene sau în cadrul Forţei de Jandarmerie
Europene, la misiuni sub mandat UE şi s-a finalizat la data de 08 mai 2004, în urma căruia
Jandarmeria Romană, în calitate de instrument de aplicare a legii, şi-a accelerat procesul de
aliniere la standardele UE, dobândind un plus de valoare în urma contractelor profesionale
stabilite şi dezvoltate.
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Jandarmeria Română, a participat, în calitate de beneficiar secundar, alături de Poliţia
Română în perioada mai 2006-aprilie 2007, la Proiectul de înfrăţire instituţională PHARE RO
04/IB/JH/04 – „Cooperarea poliţienească", în parteneriat cu Poliţia Naţională Spaniolă –
partener senior şi Jandarmeria Naţională Franceză – partener junior, având drept obiectiv
întărirea capacităţilor de coordonare şi intervenţie ale Poliţiei şi Jandarmeriei, la nivel
municipal şi rural în contextul preaderării României la UE pentru a răspunde noilor nevoi ale
populaţiei României şi pentru a preveni şi combate ameninţările şi actele criminale care au
loc în perioada de tranziţie economică şi socială.
În perioada septembrie 2006-decembrie 2007, Jandarmeria Română a participat, în
calitate de beneficiar secundar, la Proiectul de înfrăţire instituţională PHARE RO
04/IB/JH/09 – „Lupta împotriva crimei organizate – o abordare interinstituţională", în
parteneriat cu Parchetul General – Ministerul de Interne din Spania şi Serviciul Naţional de
Cooperare pe Tehnică Poliţienească din Franţa, şi a privit întărirea capacităţii strategice,
instituţionale şi operaţionale a structurilor de aplicare a legii în lupta împotriva crimei
organizate.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor PHARE şi-au atins obiectivele fixate,
buna lor implementare pană în prezent constituind o premisă importantă a reuşitei în
realizarea interoperabilităţii, a convergenţei metodelor şi practicilor acţionale, cu structurile
similare din spaţiul Uniunii Europene. Programele au fost derulate şi realizate, cu costuri
economicoase, la un nivel ridicat de performanţa din punct de vedere al relevanţei eficienţei,
eficacităţii, impactului şi sustenabilităţii, încadrându-se în suma totală de 2,6 milioane euro,
provenită din finanţare de la Uniunea Europeană de 2,2 milioane euro şi cofinanţare din
partea României de 400.000 euro.
În cadrul exerciţiului de programare PHARE 2006, Jandarmeria Română derulează în
prezent un nou proiect de twinning în parteneriat cu Jandarmeria Naţională Franceză,
respectiv RO 06/IB/JH/03 – „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române în vederea
asigurării interoperabilităţii cu instituţiile similare din Uniunea Europeană", care se
derulează pe parcursul a 18 luni, începând din luna august 2007, şi are un buget de 1.000.000
euro din partea Uniunii Europene, la care se adaugă cofinanţarea naţională în valoare de
250.000 euro. Obiectivul principal îl constituie consolidarea şi profesionalizarea capacităţilor
şi personalului Jandarmeriei Române în vederea îndeplinirii cu eficienţă a misiunilor
încredinţate (menţinerea şi restabilirea ordinii publice, antiterorism şi intervenţii montane) şi
a asigurării interoperabilităţii cu instituţii similare ale Uniunii Europene. Acest proiect este
structurat pe trei componente ce cuprind îmbunătăţirea bunelor practici zilnice ale personalului Jandarmeriei Române, creşterea capacităţii de luptă împotriva terorismului şi a crimei
organizate şi creşterea capacităţilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de gestionare a crizelor civile.
Concluzii

Necesitatea de a investi în dezvoltarea capacităţii instituţionale este recunoscută de
principiile şi orientările comunitare strategice privind coeziunea în statele membre, care pun
pe prim-plan buna guvernare şi dezvoltarea socioeconomică pe termen mediu şi lung. Având
în vedere contextul actual al necesităţii alinierii la standardele structurilor europene de profil
şi diversitatea resurselor de investiţii disponibile prin intermediul fondurilor structurale şi de
coeziune, determină instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională să continue procesul
de restructurare şi reorganizare prin intermediul unor proiecte de investiţii orientate şi
coerente cu politica şi strategia naţională. Perspectivele dezvoltarii prin proiecte de investiţii
semnificative sunt dependente şi de rezultatele similare ale altor state, care au parcurs astfel
de etape şi care, în prezent, se află în stadii avansate. Specificul acestor proiecte şi experienţa
altora pe domeniu au dovedit faptul că aceste investiţii se realizează, implementează şi mai
ales evaluează diferenţiat faţă de proiectele clasice din alte organizaţii.
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Politica de coeziune reprezintă instrumentul comunitar prin care se promovează
convergenţa economică. Astfel, un concept neoclasic – convergenţa – este însuşit de modelul
european, devenind finalitatea acestuia. Politica de coeziune actuală este una compensatorie
pentru a asigura coeziunea economică şi socială, dar trebuie să vizeze şi promovarea capacităţii de dezvoltare endogenă a regiunilor. Această reorientare este impusă de accentuarea
disparităţilor regionale de dezvoltare, ca urmare a evoluţiei procesului de integrare
europeană. Regiunile cu deficit de dezvoltare tind să aibă dezavantaje competitive, ceea ce nu
le va permite să beneficieze pe termen lung de acumularea de capital, de tehnologii
performante şi de externalităţi pozitive generate de aglomerarea activităţilor economice.
Politica de coeziune reprezintă instrumentul comunitar prin care se promovează convergenţa
economică. Astfel, un concept neoclasic – convergenţa – este însuşit de modelul european,
devenind finalitatea acestuia.
Politica de coeziune actuală este una compensatorie pentru a asigura coeziunea
economică şi socială, dar trebuie să vizeze şi promovarea capacităţii de dezvoltare endogenă
a regiunilor. Această reorientare este impusă de accentuarea disparităţilor regionale de
dezvoltare, ca urmare a evoluţiei procesului de integrare europeană. Regiunile cu deficit de
dezvoltare tind să aibă dezavantaje competitive, ceea ce nu le va permite să beneficieze pe
termen lung de acumularea de capital, de tehnologii performante şi de externalităţi pozitive
generate de aglomerarea activităţilor economice.
Politica de coeziune este esenţială pentru construcţia Uniunii Europene, iar obiectivul
său final trebuie să fie sprijinirea creşterii economice şi dezvoltării durabile. Date fiind
limitele bugetare comunitare, obţinerea efectelor favorabile ale politicii de coeziune trebuie
să fie susţinute şi de o strategie de integrare care să asigure coerenţa politicilor naţionale şi
comunitare în scopul dezvoltării echilibrate a spaţiului comunitar. Pentru România, principala
provocare este aceea de a face eforturi în continuare pentru realizarea coeziunii economice şi
sociale, inclusiv prin absorbţia instrumentelor structurale ale Uniunii Europene.
Conform Strategiei Naţionale de comunicare pentru instrumente structurale 20072013 în România, elaborată de către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, România se află în faţa celei mai
importante oportunităţi de modernizare, oferită de aderarea la Uniunea Europeană şi de
integrarea într-o economie tot mai globalizată. Viitorul României este acela al unei economii
dinamice, competitive şi inovative, funcţionând în structurile economice, sociale şi politice
ale Uniunii Europene şi ale economiei globale. Fondurile structurale şi de coeziune vor
reprezenta un agent de continuare a schimbărilor şi vor ajuta la accelerarea programului de
reformă, având drept rezultat final modernizarea României şi dezvoltarea ei la nivelul statelor
membre. În acest context, managementul şi absorbţia instrumentelor structurale devine o
problemă prioritară.
Menţinerea principiului alocărilor naţionale şi regionale, precum şi creşterea
intensităţii sprijinului financiar pe cap de locuitor pentru statele cel mai puţin dezvoltate ale
Uniunii, însoţită de o concentrare mai eficientă a acestui sprijin, vor permite regiunilor să
valorifice mai bine oportunităţile majore ale politicii de coeziune, contribuind totodată la
consolidarea şi accelerarea procesului de convergenţă.
Se consideră că politica de coeziune contribuie la sporirea competitivităţii economiei
europene, priorităţile acesteia fiind în mare măsură corelate cu cele ale Strategiei Lisabona, şi
având flexibilitatea necesară pentru a finanţa acţiuni inovatoare care să conducă la noi
modele de dezvoltare în Europa. Acţiunile politicii de coeziune orientate spre creşterea
productivităţii trebuie să continue pentru a contribui în mod decisiv la reducerea decalajelor
faţă de nivelul mediu de dezvoltare al statelor membre din Uniune şi a creşte, totodată,
competitivitatea Uniunii pe plan mondial.
Pentru următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană şi statele membre
trebuie să găsească soluţii reale de simplificare, astfel încât implementarea Politicii de
Coeziune să devină cât mai eficientă, procedurile complexe şi standardele tehnice să nu mai
ridice dificultăţi la nivelul proiectelor dificultăţi ce duc la întârzieri majore în implementare.
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GUVERNANŢA CORPORATIVĂ: O ISTORIE
A REGLEMENTĂRILOR EUROPENE
Voicu D. DRAGOMIR
Elena Roxana ILCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Noţiunea de raportare este o temă fundamentală în sistemele de
reglementare moderne ce privesc corporaţia, şi presupune ca acestea să furnizeze informaţii
către cei interesaţi, într-o varietate de forme. Guvernanţa corporativă nu face excepţie de la
această regulă, ocupând, de fapt, un loc major în politicile Uniunii Europene. Acest articol
pune în evidenţă schimbările de reglementare care au conturat raportarea din punct de
vedere al guvernanţei corporative în Europa, începând cu apariţia codurilor de guvernanţă
şi până la obligativitatea includerii acestor coduri în rapoartele anuale ale firmelor listate.
Cuvinte-cheie: guvernanţă corporativă; cod de guvernanţă corporativă; raportare;
reglementare; acţionari.
Introducere
Guvernanţa corporativă este un subiect considerat greu de definit printr-o singură
propoziţie. În sens restrâns, guvernanţa corporativă are în vedere structura şi funcţionarea
consiliului director şi relaţia sa cu managementul, definiţie care apare cel mai adesea în
codurile de guvernanţă corporativă şi, inclusiv, în Principiile OECD privind guvernanţa
corporativă (2004).
O definiţie mai largă ia în considerare relaţiile companiei cu acţionarii, mai ales în
organizaţiile cu proprietate concentrată pentru ca, într-un final, studiile academice privind
guvernanţa să considere în câmpul definiţiei toate relaţiile din interiorul organizaţiei,
incluzând astfel problemele ce apar în relaţiile dintre acţionari, mai ales cei instituţionali,
funcţionarea Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi relaţiile companiei cu pieţele
financiare (Wymeersch, 2006).
Studiile contemporane nu permit existenţa conceptului de guvernanţă corporativă în
afara unor referinţe explicite ce privesc etica şi teoria stakeholderilor. Totodată, concepte de
viziune largă precum responsabilitatea întreprinderii şi responsabilitatea socială cuprind
guvernanţa corporativă şi componentele sale. Astfel, responsabilitatea întreprinderii este
asociată din ce în ce mai mult cu raportarea către public. Răspunzând unei cereri crescânde
privind un nivel mai ridicat de transparenţă a întreprinderii, companiile au început să publice
rapoarte ce pun în evidenţă impactul activităţilor lor asupra mediului şi asupra societăţii
alături de impactul financiar al politicilor lor.
Noţiunea de raportare este o temă fundamentală în sistemele de reglementare moderne
ce privesc corporaţia, şi presupune ca aceasta să furnizeze informaţii către cei interesaţi într-o
varietate de forme. Întrebarea care se pune este dacă instrumentele legale actuale ale Uniunii
Europene oferă suficiente stimulente pentru ca entităţile să raporteze informaţii despre
impactul activităţilor lor asupra mediului şi asupra componentei sociale, alături de o raportare
financiară din ce în ce mai complexă ca urmare a aplicării celor mai noi standarde din
domeniu (Standardele Internaţionale de Raportare Financiară/IFRS).
Informarea şi raportarea sunt domenii unde legea societăţilor comerciale şi
reglementările contabile se întâlnesc. Un obiectiv major al contabilităţii este asigurarea că
utilizatorii au suficiente informaţii astfel încât participarea lor pe piaţă să se facă în cunoştinţă
de cauză. Cerinţele externe de raportare pot furniza un instrument de reglementare mai
eficient decât regulile mai mult sau mai puţin detaliate în baza cărora organismele
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responsabile creează cadrul de reglementare, întrucât acestea din urmă au în vedere drepturi
şi obligaţii care pot să nu aibă aceeaşi însemnătate din punct de vedere practic. Astfel, luând
în considerare cerinţele externe de raportare, se poate crea un cadru de reglementare ce
permite o mai mare flexibilitate şi adaptabilitate.
Cerinţele externe de raportare a informaţiei pot fi un instrument puternic de
reglementare a legii societăţilor comerciale. Ele sporesc nivelul de responsabilitate şi
transparenţă privind guvernanţa companiei şi tranzacţiile acesteia. Simplul fapt că structurile
de guvernanţă sau acţiuni particulare trebuie să fie raportate, deci explicate, creează un
stimulent pentru a se aplica practicile cele mai bune. Pentru cei care acţionează în cadrul
companiei, precum şi pentru cei care se află în relaţii economice cu întreprinderea,
informaţia este un element necesar pentru aprecierea propriei lor poziţii, precum şi pentru
formularea de răspunsuri la schimbările care îi afectează. Informaţia relevantă, cu nivel
ridicat calitativ, este un atribut indispensabil pentru exercitarea puterilor de guvernanţă.
Comitetul Cadbury (1992), de exemplu, consideră raportarea ca fiind un mecanism de
responsabilizare, subliniind nevoia de creare de standarde de raportare pentru a preveni astfel
ameninţarea reglementării. Comitetul Hampel (1998) priveşte raportarea ca fiind „elementul
cel mai important” în responsabilizare şi în introducerea unui cod nou, precum şi a unui set
nou de principii, însă nu pentru a prescrie un comportament precis, ci pentru a asigura un
nivel de raportare care să permită investitorilor şi altor categorii de utilizatori să stabilească
performanţele întreprinderii şi practicile privind guvernanţa, astfel încât aceştia să poată
acţiona pe baze informale. Diversitatea instrumentelor legale ale Comunităţii Europene
asigură faptul că, în complexitatea lor, cerinţele de raportare actuale pot fi considerate o
piatră de temelie pentru aşa-numitul „sistem de raportare” care se bazează atât pe
reglementare şi nu numai. Însă, cert este că, dacă sistemul de raportare nu este conceput
fiabil, partea de cost va excede beneficiile care ar putea fi câştigate (Villiers, 2006).
Nivelul de complexitate şi rafinament al raportării financiare în conformitate cu
reglementările la nivel de Comunitate ar putea să fie contrastat de cerinţele de raportare
fondate pe componenta de responsabilitate socială a întreprinderii sau pe viziunea companiei
în ceea ce priveşte contractul social. Cerinţele de raportare privind componenta socială şi de
mediu sunt într-adevăr puţin dezvoltate, fiind formate, în principal, dintr-un set de coduri şi
îndrumare stabilit voluntar şi lăsat la iniţiativa managerilor pentru a fi aplicat. Companiile
sunt încurajate să aplice astfel de coduri pentru a-şi îmbunătăţi poziţia concurenţială, iar pe
termen lung, pentru a-şi spori oportunităţile. Astfel, chiar şi acest tip de raportare are în final
ca obiectiv interesul acţionarului.
Ipoteza curentă este aceea că raportarea de informaţii fiabile şi în timp util de către
emitenţii de acţiuni construieşte încrederea investitorilor şi constituie un instrument important
pentru o promovare susţinută a conceptului de guvernanţă corporativă în interiorul
Comunităţii. De aceea este important ca entităţile listate să asigure un nivel optim de
transparenţă în relaţia cu investitorii pentru a le acorda acestora posibilitatea de a-şi exprima
opinia. Consiliul şi alte diferite comitete au optat, privind legea societăţilor comerciale,
pentru furnizarea unui cadru de afaceri ţinând cont de reguli şi forme de reglementare
flexibile, de regimuri de reglementare puţin complexe, acolo unde este posibil, şi de
proceduri mai puţin greoaie.
Sistemul de armonizare privind legea societăţilor cu Directivele Europene – care
trebuie să fie implementat de către statele membre – a condus la o anumită „închistare”.
Astfel, durata de supravieţuire a legislaţiei tinde să devină şi mai limitată pe fundalul
dezvoltării societăţii şi, implicit, al dezvoltării companiilor. Regula fixată într-o lege primară
poate aduce beneficiul stabilităţii, al legitimităţii democratice şi, uneori, putere executorie.
Dar acestea vin cu partea lor de cost, şi anume o mică sau inexistentă flexibilitate şi
imposibilitatea menţinerii pasului cu schimbările externe. În practică, directivele europene
sunt chiar mai inflexibile decât legislaţia primară. Acesta este motivul pentru care există o
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asemenea diversitate a instrumentelor legale ce privesc guvernanţa corporativă, când vine
vorba de puterea executorie a fiecărui tip de astfel de instrument.
Simptome privind apariţia de coduri de guvernanţă corporativă
La mai bine de cincisprezece ani de la lansarea primului cod de guvernanţă
corporativă (Cadbury, 1992), această colecţie privind cele mai bune practici recomandate,
care s-a dovedit a avea un impact major în Uniunea Europeană, este privită în continuare ca
un subiect de actualitate în mediul turbulent al pieţelor de capital. Whittington (1993, p. 311),
precum şi Keasey, Short & Wright (2005, p. 21) enumeră mai multe cauze care în final au
generat apariţia de astfel de coduri:
Contabilitatea creativă datorată politicilor şi opţiunilor contabile multiple pe
(a)
care managerii le-ar fi putut utiliza în scopul deturnării imaginii fidele;
Scandalurile financiare şi falimentele celebre – mai ales cele ale firmelor
(b)
britanice – care au atras atenţia asupra eşecului instituţiilor de guvernanţă
corporativă şi care au generat critici privind sistemul de raportare şi auditare;
Schemele de remuneraţie ale directorilor care au început a fi văzute drept o
(c)
cheltuială supraestimată extrasă direct din beneficiul investitorilor, fără o
justificare completă în conexiune cu performanţa;
Viziunea pe termen scurt a directorilor care îi împiedică să atingă o
(d)
performanţă sustenabilă – fapt declanşator pentru preluările oportuniste,
considerate în mod eronat ca fiind forma cea mai eficientă pentru disciplinarea
managerilor corporaţiei.
În mai 1991, comitetul privind aspectele financiare ale guvernanţei corporative a fost
chemat să „revizuiască acele aspecte ale guvernanţei corporative, mai ales cele care se referă la
raportarea financiară şi contabilă” (Cadbury, 1992, para. 1.2). Raportul final a fost emis în
decembrie 1992. În aprilie 1993, Bursa de Valori din Londra a amendat regulile privind companiile
listate pentru introducerea acestui raport în conformitate cu codul Cadbury. În iulie 1995, Comitetul
Greenbury a emis un raport împreună cu un cod ce priveşte raportarea privind remuneraţia
directorilor, cod devenit obligatoriu în piaţa bursieră. În ianuarie 1998, raportul Comitetului Hampel
a stabilit nivelul de implementare al recomandărilor Cadbury şi a adresat un îndemn către adoptarea
unui Cod comun (iunie 1998) care ar combina recomandările codurilor anterioare într-un mod mai
puţin birocratic. În septembrie 1999 a fost publicat raportul Turnbull, care prescria îndrumări
privind adoptarea controlului intern. În ianuarie 2003 raportul Higgs revizuia „rolul şi eficacitatea
directorilor non-executivi” pe fundalul crizei financiare din SUA. Codul comun (combinat) emis în
2003 este în vigoare şi în prezent.
Codul Cadbury introduce o definiţie devenită deja celebră privind guvernanţa
corporativă: „sistemul după care companiile sunt conduse şi controlate” (Cadbury, 1992).
Guvernanţa are la bază componente specifice unde comitetul director reprezintă structura
cheie. Ideea de corporaţie „democrată”, cu referire la alegerea directorilor de către Adunarea
Generală a Acţionarilor, ne aminteşte de controversata frază „corporaţiile sunt republici”
(Gompers, Ishii, & Metrick, 2003). Se ştie că prin votul acţionarilor puterea este delegată
către corpul de reprezentare (comitetul director) care împarte atribuţiile executive cu
„birocraţi” nominalizaţi (managerii).
Arii cheie precum raportarea, monitorizarea şi feedback-ul privind deciziile sunt
delimitate precis prin tripla colaborare între: directori – auditori – acţionari. Un grup mai larg
(care include salariaţii) este de găsit lângă actorii principali din corporaţie. Nonacţionarii au
posibilitatea să acceadă la informaţie fără a avea dreptul de a primi rapoartele anuale.
Raportul Hampel agreează definiţia enunţată anterior, considerând-o totuşi „restrictivă”
întrucât exclude activităţile principale care duc la succesul unei companii (Hampel, 1998).
Hampel consideră un singur obiectiv pentru guvernanţa corporativă, şi anume: menţinerea şi
creşterea capitalului. Relaţiile pe care companiile le dezvoltă cu stakeholderii sunt mai
degrabă mijloace pentru obţinerea succesului. Ţinta comitetului este să faciliteze planificarea,
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implementarea şi monitorizarea politicile corporaţiei care determină relaţiile acesteia.
Raportul menţionat susţine că o contabilitate în interesul altor grupuri decât acţionarii nu
poate fi definită, caz în care poate fi lăsată în afara practicilor de guvernanţă.
Raportul experţilor de nivel înalt pentru legea societăţilor comerciale
La cotitura secolului, o revizie fundamentală a legii societăţilor comerciale în Europa
era necesară. S-a ajuns la concluzia că legea societăţilor comerciale în Uniunea Europeană nu
a ţinut pasul cu nivelul de dezvoltare ce i-a conturat rolul şi aplicabilitatea mai ales în
formarea unei pieţe unice în Uniunea Europeană, piaţă pe care companiile şi investitorii
acestora ar fi putut să o folosească la optim. Dezvoltarea informaţiei moderne şi a tehnologiei
informaţiei ar trebui să fie facilitată şi folosită pentru îmbunătăţirea aranjamentelor privind
legea societăţilor comerciale şi pentru dezvoltarea de practici şi standarde privind guvernanţa
corporativă.
Raportarea poate fi un instrument de reglementare puternic: creează un stimulent
pentru a fi în conformitate cu practicile cele mai bune şi permite membrilor săi şi părţilor
terţe să ia măsurile necesare. Cerinţele privind raportarea pot fi mai eficiente, mai flexibile şi
mai uşor de aplicat. Informaţia şi cerinţele de raportare se află la intersecţia între legea
societăţilor comerciale şi reglementările de securitate; răspunsurile la discuţiile care au urmat
au confirmat că raportarea este fundamentală în domeniul guvernanţei corporative. Astfel, ia
naştere Raportul experţilor de nivel înalt pentru legea societăţilor comerciale privind un cadru
modern de reglementare a legii societăţilor comerciale în Europa (Bruxelles, 4 noiembrie
2002 – patronat de Jaap Winter).
Acestea sunt motivele pentru care corpul de experţi sus-menţionat a recomandat ca
partea de capital şi structurile de control să fie raportate inteligibil, iar o asemenea raportare
să fie actualizată permanent. Eficienţa, atât pentru companiile direct implicate, cât şi pentru
cele care caută doar o informare, ar fi mărită considerabil în măsura în care aceste companii
ar prezenta informaţiile cerute pe propriul website. Companiile listate din toate statele
membre ar trebui să includă în raportul anual o situaţie coerentă şi descriptivă care să acopere
elementele cheie privind regulile şi practicile cheie aplicate de guvernanţă corporativă.
Situaţia anuală privind guvernanţa corporativă ar trebui să includă, cel puţin, următoarele elemente:
a) funcţionarea adunării acţionarilor, atributele sale cheie, drepturile ataşate
acţiunilor, iar acolo unde este cazul, drepturile pe clase de acţiuni şi cum pot fi
exercitate aceste drepturi;
b) funcţionarea consiliului de administraţie şi a comitetelor sale, procedura de
numire a membrilor din conducere, rolul şi atributele pentru membrii fiecărui corp
individual, precum şi relaţiile directe şi indirecte ale membrilor conducerii pe care
le pot avea cu entitatea în afara acestei calităţi de membru. Raportarea privind
remuneraţia directorilor, precum şi alţi termeni şi condiţii de numire sau revocare
trebuie cerută separat;
c) holding-urile majore stabilite conform cu Directiva Europeană 2001/34/EC
(Directiva de admitere la tranzacţionare), cuprinzând o descriere a drepturilor de
vot şi a drepturilor de control speciale pe care acţionarii le pot exercita, iar dacă
acţionează concertat, o descriere a elementelor cheie existente privind înţelegerile
între aceştia;
d) relaţiile directe şi indirecte între companie şi deţinătorii de holding-uri, în afara
relaţiei de acţionariat. Acest ultim element al raportării este important în mai multe
zone ale Europei, fiind o parte substanţială din totalul capitalului social al
companiilor listate, în domenii unde acesta este deţinut de către entităţile mari.
Conflictele potenţiale de interes care pot apărea între acţionarii majoritari, pe de o
parte, şi acţionarii minoritari, pe de altă parte, sunt bine analizate în literatura juridică şi
economică. Toate tranzacţiile materiale care au avut loc între companie şi deţinătorii de
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holding-uri trebuie raportate separat în situaţiile financiare, cu o subliniere a nivelului în care
aceste tranzacţii au avut loc la preţul pieţei. Raportul anual trebuie, de asemenea, să facă
referire la un cod naţional de guvernanţă corporativă pe care entitatea îl aplică sau în relaţie
cu care se explică abaterile.
În conformitate cu legea societăţilor comerciale din statele membre, responsabilitatea
privind onestitatea situaţiilor financiare este responsabilitatea colectivă a comitetului director:
totodată, într-o structură comună este vorba de o responsabilitate colectivă atât pentru
structura de conducere, cât şi pentru structura de control. Acest fapt este reflectat în statele
membre întrucât directorii executivi, nonexecutivi, cât şi cei de supervizare semnează
conturile anuale ale companiei. Corpul de experţi amintit consideră că această
responsabilitate colectivă este un mecanism propice pentru evitarea influenţei anumitor
directori executivi a căror performanţă urmează a fi reflectată în situaţiile financiare.
Modernizarea legii societăţilor comerciale
După emiterea Raportului corpului de nivel înalt, Comisia a considerat că trebuie să
modernizeze cadrul de reglementare european privind legea societăţilor comerciale şi
guvernanţa corporativă, mai ales datorită unor scandaluri financiare existente în perioada
respectivă (exemplu, Enron). Tendinţa crescătoare a companiilor europene să opereze
transnaţional în interiorul pieţei interne a generat nevoia pentru o continuă integrare a pieţelor
de capital europene şi, totodată, necesitatea dezvoltării informaţiei şi a tehnologiei
informaţiei. Comunicarea Comisiei către Consiliul european şi către Parlamentul european
din 21 mai 2003 intitulată „Modernizarea legii companiilor precum şi intensificarea
guvernanţei corporative în Uniunea Europeană – un plan de lucru” vine în susţinerea acestei
poziţii.
Pornind cu această viziune, Comisia a stabilit obiective cheie de politică, marcând o
distincţie între obiective pe termen scurt, mediu şi lung, cu indicarea tipurilor de instrumente
ce vor fi folosite, precum şi momentul când vor fi folosite. Obiectivele majore ale acestui
plan sunt consolidarea drepturilor acţionarilor şi protecţia părţilor terţe, precum şi cultivarea
eficienţei şi competitivităţii afacerii. Comisia a observat că diferenţele majore între statele
membre se găsesc în regimul diferit al legii societăţilor comerciale în opoziţie cu codurile de
guvernanţă corporativă – în număr de peste patruzeci în Europa – care arată un grad sporit de
asemănare. Existenţa mai multor coduri de guvernanţă în Uniunea Europeană nu este
percepută ca o dificultate de către companii: multe companii continuă să fie active, în primul
rând pe piaţa naţională; atunci când devin active pe alte pieţe, ele sunt puse faţă în faţă cu
coduri ce sunt cumva asemănătoare, iar în rarele cazuri în care prevederile codurilor sunt
divergente, principiul „conformitate şi justificare” este considerat ca soluţie.
Consolidarea drepturilor acţionarilor ar trebui să fie bazată în mod primar pe:
a) furnizarea unei informări comprehensive privind existenţa diferitelor drepturi,
precum şi modul cum acestea sunt exercitate, şi
b) stabilirea unor condiţii necesare pentru asigurarea faptului că aceste drepturi pot fi
exercitate eficient.
Această abordare este în acord cu Principiile OECD de guvernanţă corporativă.
Comisia consideră că este necesară ţinta privind stabilirea unei democraţii reale a acţionarilor
în UE. Informarea şi raportarea completă privind structura grupului şi relaţiile intra-grup sunt
o premisă crucială pentru asigurarea faptului că funcţionarea grupurilor rămâne compatibilă
cu interesele acţionarilor şi creditorilor de diferite nivele.
La momentul respectiv, prevederile Directivei a VII-a privind conturile consolidate nu
aveau în vedere suficient aceste interese, în sensul că cifrele contabile nu reflectau situaţia
financiară a anumitor părţi din grup şi nici nivelul de dependenţă a filialelor în raport cu
societatea-mamă. Nevoia privind o informare financiară şi nonfinanciară mai bună despre
grupările de întreprinderi a fost deja stabilită printr-o serie de măsuri aplicate de către UE
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(exemplu, aplicarea IAS pentru conturile consolidate). Totodată, Comisia are în vedere că
întinderea acestor măsuri este limitată pentru companiile listate.
De aceea, Comisia consideră că iniţiativele suplimentare care au ca scop o
îmbunătăţire până la un nivel cerut privind informarea financiară şi nonfinanciară de către
grupuri sunt oportune atunci când societatea-mamă nu este listată. Pentru că transparenţa este
considerată ca o arie importantă de intervenţie cu privire la grupări, indiferent dacă sunt
listate sau nu, Comisia vede aceste iniţiative suplimentare ca priorităţi pe termen scurt.
Recomandările şi directivele curente
Unul dintre aspectele vizate de către reglementarea raportării este remuneraţia
directorilor. Recomandările (2004/913/EC) susţin că acţionarii ar trebui informaţi în mod
corect şi comprehensiv în ceea ce priveşte politica de remunerare. Acest gen de raportare ar
permite acţionarilor să aprecieze abordarea companiei privind remunerarea şi totodată ar
consolida nivelul de raportare pentru acţionari. Acestea nu ar trebui să genereze o raportare
de o atare natură comercială care ar fi în detrimentul poziţiei strategice a întreprinderii. O
transparenţă adecvată ar trebui asigurată şi în politica privind contractele directorilor. Acestea
ar trebui să includă informaţii cu privire la perioadele de preaviz şi încheierea plăţilor, adică
informaţii direct legate de remuneraţia lor.
Raportarea privind remuneraţia directorilor companiei, fie executivi, nonexecutivi sau
de supervizare, în anul financiar precedent este prin urmare importantă pentru aprecierea
remuneraţiei pe fundalul performanţei generale a companiei. Pentru creşterea transparenţei,
politica de remunerare ar trebui supusă Adunării Generale a Acţionarilor pentru vot.
Recomandările din 15 februarie 2005 (2005/162/EC) privind rolul directorilor
nonexecutivi şi de supervizare ai companiilor listate şi privind comitetele de supervizare
admit că cele două responsabilităţi cheie ale corpului de supervizare sunt acelea de asigurare
a faptului că rapoartele financiare şi alte informaţii prezentate oferă o imagine corectă şi
completă a poziţiei companiei. Comitetul de supervizare trebuie să facă publică cel puţin o
dată pe an o informare adecvată despre organizarea internă şi despre procedurile aplicabile
privind activităţile entităţii, incluzând o indicare a extinderii autoevaluării efectuată de către
comitetul de supervizare în măsura în care a condus la o schimbare materială. O altă
problemă de importanţă capitală este independenţa directorilor. În general, codurile de
guvernanţă corporativă adoptate de către statele membre admit necesitatea unei proporţii
semnificative de directori nonexecutivi şi de supervizare independenţi.
Independenţa este de cele mai multe ori văzută ca o absenţă de legături apropiate cu
managementul, cu acţionarii majoritari sau cu entitatea însăşi. Stabilirea a ceea ce este
considerat ca independenţă este un ţel fundamental de stabilit chiar pentru comitetul de
supervizare. O informare adecvată trebuie publicată privind concluziile la care ajunge
comitetul de supervizare în stabilirea faptului că un anumit director este văzut sau nu ca
independent. Atunci când se face numirea unui director nonexecutiv sau de supervizare,
compania trebuie să raporteze dacă acesta este considerat independent; iar dacă unul sau mai
multe criterii stabilite la nivel naţional în ceea ce priveşte independenţa nu sunt îndeplinite,
compania ar trebui să raporteze motivele pentru care îl consideră totuşi pe directorul numit ca
independent.
Directiva 2006/46/EC care modifică Directiva a IV-a Europeană (referitoare la
conturile individuale ale companiilor), precum şi Directiva a VII-a Europeană (privitoare la
conturile de grup) prevede că situaţia privind guvernanţa corporativă ar trebui să exprime clar
dacă entitatea aplică alte prevederi privind guvernanţa corporativă decât cele stabilite de
legea naţională. Rapoartele de tipul „conformitate sau justificare” sunt independente de acele
prevederi care sunt direct legate de codurile de guvernanţă corporativă, în care entitatea este
subiect, sau de oricare dintre codurile de guvernanţă, la care entitatea a subscris. În plus,
acolo unde este relevant, companiile pot să furnizeze o analiză referitoare la aspectele sociale
şi de mediu necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţelor şi poziţiei companiei.
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Concluzie
Ultima decadă în evoluţia guvernanţei corporative şi a contabilităţii, în contextul
armonizării internaţionale şi al eforturilor Comunităţii Europene pentru crearea unei pieţe
interne solide, poate fi analizată dintr-un punct de vedere progresiv al istoriei. Îmbunătăţirea
categorică privind raportarea financiară în interiorul graniţelor UE este, în acelaşi timp, un
răspuns la stimulii mediului economic, precum şi rezultatul unui efort continuu de a crea o
uniformitate în pieţele de capital europene. Printre „stimulii” menţionaţi apare diferenţa
evidentă între dinamica pieţelor de capital din SUA şi a celor din Europa, diferenţă care i-a
preocupat în trecut şi îi preocupă în continuare pe responsabilii europeni.
Ţinta politicilor UE în aceste sectoare a fost să creeze o singură piaţă europeană
integrată bazată pe un cadru de legislaţie, cooperare şi activitate practică, în care serviciile
financiare pot opera ca un întreg între graniţe pentru a permite mişcarea liberă a capitalurilor
şi a serviciilor. Politica EU este aceea de a implementa un set de reguli care să permită
companiilor să se stabilească în diferite state membre şi să opereze mai simplu şi mai
transparent între graniţe.
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