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DESCENTRALIZAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA
Tatiana MOŞTEANU
Academia de Studii Economice Bucureşti,
tatiana.mosteanu@fin.ase.ro
Carmen Maria LĂCĂTUŞ
Academia de Studii Economice Bucureşti,
cmlacatus@yahoo.com
Rezumat. Lucrarea evidenţiază evoluţia descentralizării finanţelor publice în
România, pe baza analizei modificărilor legislative care au avut loc după 1991. Aceste
modificări au avut un impact important asupra bugetelor locale şi asupra responsabilităţilor
administraţiilor publice locale. În contextul creşterii independenţei financiare locale,
autorităţile locale au trebuit să-şi demonstreze capacitatea de a prelua sarcinile de interes
local din atribuţiile administraţiei centrale. Efectul constă în răspunsul prompt şi oportun la
nevoile cetăţeanului.
Cuvinte-cheie: autonomie locală; descentralizare financiară; nevoi locale; servicii
publice; buget.
Coduri JEL: H72, H83.
Coduri REL: 13C, 13G.
1. Introducere
Resursele locale au un rol deosebit în dezvoltarea locală, constituind baza răspunsului
prompt, în condiţii de optim, nevoilor comunităţii. Autonomia administrativă este condiţionată
de autonomia financiară, care asigură suportul material al funcţionării acesteia (Văcărel et al.,
2003). Argumentul este acela că, pe plan local, colectivităţile îşi cunosc cel mai bine
posibilităţile financiare şi estimează cel mai bine nivelul cheltuielilor afectate acoperirii
nevoilor de interes local şi gradul în care le pot face faţă pe baza resurselor proprii. Prin
urmare, administraţia centrală poate fi degrevată de o serie de atribuţii, acestea fiind
îndeplinite cu economie de mijloace de costuri la nivelul administraţiei publice locale. Acest
fenomen presupune descentralizarea finanţelor publice locale.
2. Stadiul cercetării
Literatura de specialitate românească a remarcat o evoluţie pozitivă a autonomiei
locale în ultimii şapte ani, mai ales după adoptarea Codului Fiscal, municipalităţile fiind din
ce în ce mai interesate să-şi câştige independenţa, atât cea administrativă, cât şi cea financiară
(Boloş, 2006). Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile
autorităţilor locale, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei,
oraşului sau judeţului, după caz. Astfel, din punct de vedere administrativ, autonomia locală
reprezintă ultima treaptă a dezvoltării administrative (Manda, 2002), ce presupune transferarea
unor competenţe de la nivel central către diverse autorităţi care funcţionează autonom, alese
de colectivităţile locale(1), care au dreptul de a lua o serie de măsuri fără a cere acceptul
organelor centrale, delimitându-şi prin urmare o sferă proprie de acţiune. O autonomie reală
nu poate exista şi nu poate să servească obiectivelor pentru care a fost constituită, fără
asigurarea resurselor financiare necesare într-o proporţie corespunzătoare cu responsabilităţile
şi competenţele conferite de lege. Carta autonomiei locale precizează faptul că, în cadrul
politicii economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse
proprii, suficiente şi proporţionale cu competenţele stabilite acestora prin lege, de care pot
13
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dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor. Sistemele de prelevare pe care se bazează
resursele de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie de natură
suficient de diversificată şi evolutivă, pentru a le permite să urmeze evoluţia reală a costurilor
exercitării sarcinilor care le-au fost repartizate. Pe baza acestor resurse pot fi luate iniţiative în
orice domeniu care priveşte comunitatea, cu condiţia consultării locuitorilor prin referendum
sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile
legii(2). Astfel, descentralizarea financiară va începe să funcţioneze în momentul în care aria
utilizării bunurilor şi serviciilor publice de interes naţional începe să se restrângă, în condiţiile
în care costul comparativ al luării deciziilor la nivel central devine prea ridicat (Văcărel,
2003).
Descentralizarea financiară a generat creşterea responsabilităţilor administraţiilor
publice locale în gestionarea bugetelor proprii, în directă legătură cu raportul impozite/taxe beneficii, cu mărimea externalităţilor şi a economilor de scară ale bunurilor publice
(Moşteanu, Iacob, 2008). Pentru eficientizarea cheltuielilor publice locale, autorităţile locale
ar trebui să aleagă programe cu cât mai puţine externalităţi şi economii de scară scăzute, adică
să vizeze obiective cu totul şi cu totul particulare comunităţii (Dascălu, 2006). Astfel,
bunăstarea socială se va maximiza dacă serviciile publice sunt realizate la nivelul
administrativ cel mai apropiat de cetăţean.
2. Metodologia cercetării
Lucrarea de faţă îşi propune să reflecte evoluţia descentralizării financiare în România.
Analiza constă în studierea modificărilor legislative în privinţa finanţelor publice locale şi a
datelor din conturile de execuţie a bugetelor locale pentru ultimii 17 ani. Obiectivul constă
identificarea responsabilităţilor autoritaţilor locale i a surselor utilizate de către acestea
pentru a răspunde nevoilor colectivităţilor.
3. Descentralizarea finan elor publice locale
Descentralizarea reprezintă transferul de autoritate şi responsabilitate pentru funcţiile
publice către administraţiile publice locale sau către sistemul privat. Descentralizarea poate fi
politică, administrativă, financiară şi economică, fiecare cu caracteristicile proprii şi condiţiile
de succes.
Descentralizarea financiară se referă la dreptul administraţiilor publice locale de a
colecta venituri proprii, proporţionale cu nevoile lor, atât pe baza unor impozite şi taxe locale
dar şi prin apelul la surse complemetare de genul împrumuturilor, dacă veniturile din prima
categorie se dovedesc a fi insuficiente. În acelaşi timp descentralizarea financiară presupune
libertatea de selecţie a obiectivelor spre care să fie îndreptate veniturile locale, atât cele proprii
sau împrumutate, cât şi cele obţinute prin procesul de echilibrare. Pe baza autonomiei locale,
autorită ile în drept sunt cele care hotărăsc cuantumul veniturilor locale, dar şi oportunitatea
şi necesitatea cheltuielilor publice realizate pe baza acestor surse (Mo teanu, Lăcătu , 2008).
Prin descentralizarea financiară se stabileşte un echilibru între responsabilităţile
asumate de autorităţile locale şi resursele materiale de care dispun, stimulând autorităţile
administraţiei publice locale pentru depunerea de eforturi vizând mobilizarea resurselor
proprii, administrarea transparentă a acestora, cu costuri reduse de funcţionare. În acest sens,
este necesar un dialog susţinut şi continuu cu populaţia locală, cooperarea cu grupurile de
interese şi susţinerea parteneriatului public-privat. Aceasta însă nu trebuie aplicată absolut
unitar, pentru ansamblul serviciilor ce deservesc utilităţi publice. Trebuie avute în vedere
anumite criterii legate de cost, oportunitate, necesitate, nivelul de dezvoltare al comunităţii
beneficiare, resurse disponibile etc. Există anumite servicii publice care trebuie concentrate la
nivel naţional, cum ar fi ordinea publică, apărarea şi siguranţa naţională. Astfel, fiind vorba de
un domeniu cheie, de interes general, cu necesar de finanţare excepţional, peste posibilităţile
locale, cu probleme de gestionare şi alocare ale cheltuielilor întru totul deosebite, de primă
prioritate, aceste servicii nu pot fi detaşate în sarcina locală. Eventual, pot fi deconcentrate.
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Similar putem enumera şi protecţia mediului, protecţia cetăţeanului, relaţiile externe, politicile
macrosociale etc. Descentralizarea financiară vizează în schimb acele servicii orientate spre
situaţii specifice, locale sau zonale, care nu sunt de interes naţional sau presupun fenomene cu
intensităţi diferite de manifestare. Aceste situaţii trec în sarcina locală, autorităţile
administraţiei publice locale angajându-se să răspundă cerinţelor locale prin eforturi financiare
proprii sau completate de la bugetul naţional. Ca exemplu putem da iluminatul public,
transporturile locale, gospodăria comunală, finanţate exclusiv local şi protecţia copilului,
protecţia persoanelor cu handicap, consultanţă agricolă, ajutorul pentru încălzirea locuinţei,
finanţate prin transferuri bugetare.
3. Paşii descentralizării financiare locale româneşti
În România, istoria descentralizării financiare începe odată cu votarea legii taxelor şi
impozitelor locale. Consolidarea autonomiei locale şi descentralizarea finanţelor administraţiilor publice locale a continuat, susţinută de Legea-cadru a descentralizării şi Legea finanţelor
locale din 1998, abrogată în 2003 (îi ia locul OU nr. 45/2003) şi înlocuită mai târziu prin
Legea nr. 273/2006.
Înainte de intrarea în vigoare a acestor legi, autonomia financiară a administraţiilor
locale era limitată, procesul bugetar desfăşurându-se pe baza legii bugetare anuale şi a Legii
finanţelor publice (iniţial, Legea nr. 72/1996, ulterior schimbată cu Legea nr. 500/2000).
Această lege stipulează faptul că trecerea sarcinilor privind administrarea şi finanţarea unor
cheltuieli publice în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale ca urmare a
descentralizării unor activităţi, precum şi a altor cheltuieli publice noi, se face prin lege, numai
cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora.
Migrarea de responsabilităţi către autorităţile locale a avut loc treptat, pe seama
transferurilor condiţionate sau necondiţionate ori chiar a resurselor proprii la nivel local, şi a
vizat mai multe domenii de servicii publice. Începuturile în domeniul transferului de
responsabilităţi datează în 1992, odată cu stabilirea dreptului administraţiilor publice locale de
a încasa impozite şi taxe locale. Deoarece aceste venituri erau încă scăzute, majoritatea
serviciilor publice de care se bucurau comunităţile locale erau centralizate.
Perioada 1991-1992 nu se caracterizează prin reforme ale administraţiei publice locale,
serviciile publice fiind coordonate şi finanţate de la nivel central. Veniturile locale sunt
formate din venituri proprii şi majoritar din subvenţii de la bugetul de stat (aproximativ 70%
în 1991 şi 84% în 1992). Interesul pentru colectarea şi administrarea fondurilor proprii nu era
motivat deoarece Ministerul Finanţelor Publice presta serviciile de interes local prin direcţiile
sale teritoriale.
Următorul interval, între anii 1993-1999, a fost relativ stabil. În această perioada de
timp identificăm o scădere majoră a subvenţiilor, până la 37% în 1998, dar şi o creştere a
prelevărilor de la bugetul de stat de la 0% (în 1992) la 37% (în 1998), ceea ce înseamnă că la
acel moment majoritatea surselor bugetelor locale erau sume provenite într-o formă sau alta
de la bugetul de stat, între 72% şi 80%, semn că numeroaselor sume provenite până în 1993
din subvenţii le-au luat locul transferurile, având loc de fapt doar o schimbare a denumirii. În
studiul nostru am distins cinci momente importante pentru acest interval de timp:
a) 1994, când intră în vigoare Legea nr. 27/1994 a impozitelor şi taxelor locale, care
dă dreptul comunităţilor locale de a dispune de resurse proprii. Efectele legii încep să se simtă
din 1995, când ponderea veniturilor proprii ajunge la 26%, de la 16% în 1994.
b) anul 1996, când se realizează pentru prima dată împrumuturi locale, ca alternative
de finanţare a activităţii, semn al evoluţiei favorabile în ceea ce priveşte descentralizarea.
c) 1997, când se instituie Fondul special pentru alimentare cu apă şi pietruire drumuri.
Efectul a fost creşterea prelevărilor de la bugetul de stat, cu mai mult de 5 puncte procentuale.
d) 1998, când se adoptă Legea finanţelor publice nr.189/1998, care intră în vigoare
însă la 1 ianuarie 1999. Acest an este considerat de răscruce în privinţa instituirii autonomiei
publice locale. Se înregistrează creşterea veniturilor proprii, mai ales pe baza celor fiscale.
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Prelevările din bugetul de stat se menţin în jurul cifrei de 45%, care caracterizează anii
imediat anteriori, însă în schimb scad foarte mult subvenţiile, ajungându-se la 7% din totalul
veniturilor. Apar cotele defalcate din impozitul pe salarii, care marchează începutul folosirii
impozitelor partajate, însumând aproximativ 33% din veniturile totale locale. Acest eveniment
marchează începutul real al transferului real de atribuţii de la nivel central la nivel local.
e) 1999, când apar veniturile cu destinaţie specială, reprezentând sume atribuite pentru
drumurile publice. Cotele defalcate din impozitul pe salarii scad (11% în 1999) drept
consecinţă a înlocuirii cu o nouă sursă (sumele defalcate din impozitul pe salarii).
Perioada 2000-2003, care se caracterizează prin următoarele:
a) finanţarea în parteneriat public-privat a subvenţiei privind energia termică livrată
populaţiei, care va fi eliminată până în 2007;
b) transferul către autorităţile locale a noi atribuţii;
c) comunităţile locale beneficiază de noi resurse, odată cu votarea Codului Fiscaltaxele de timbru, taxele notariale şi judiciare;
d) evoluţii marcante în privinţa descentralizării, odată cu înfiinţarea Serviciului de
evidenţă a populaţiei, Serviciul poliţiei locale, Serviciului de pompieri şi Apărare civilă.
Noutăţile în domeniul finanţelor publice locale sunt reprezentate de:
a) introducerea în anul 2000 a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din impozitul pe venitul
global pentru subvenţionarea energiei termice. De asemenea, trebuie de remarcat faptul că din
acest an Consiliul judeţean are dreptul să realizeze transfere spre administraţiile subordonate,
din veniturile care îi revin (Profiroiu, Profiroiu, 2004).
b) introducerea în anul 2001 a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor de personal din învăţământul preuniversitar, acestea variind între 26% şi 30% din
totalul veniturilor bugetelor locale. Din 2001, sumele defalcate din impozitul pe venit sunt
completate de cele defalcate din taxa pe valoare adăugată, cu destinaţii de echilibrare a
bugetelor locale, pentru subvenţionarea energiei termice (sumele defalcate din impozitul pe
venit) respectiv pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar, a
creşelor şi centrelor de consultanţă agricolă (descentralizate în acest an, pentru sumele
defalcate din TVA)(3). În acelaşi timp continuă să existe subvenţiile de la bugetul de stat,
orientate spre finanţarea investiţiilor bazate pe împrumuturi externe, susţinerea sistemului de
protecţie a copilului (vizat şi de subvenţii de la alte bugete), precum şi finanţarea elaborării şi
actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, respectiv a
aeroporturilor de interes local. De asemenea, se acordă transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, înlocuind
subvenţiile cu aceeaşi destinaţie.
Un pas important al acestei perioade este şi introducerea conceptului de echilibrare a
bugetelor locale, perfectat prin Legea finanţelor publice locale din 2006, destinat prevenirii
deficitelor bugetare locale şi uniformizării disparităţilor înregistrate în dezvoltarea economică.
Şi acest interval de timp este caracterizat de o mare dependenţă faţă de bugetul de stat.
Astfel, dacă subvenţiile scad în continuare, prelevările de la bugetul de stat cresc. Veniturile
fiscale deţin ponderi mari în veniturile totale, însă veniturile proprii înregistrează scăderi, de la
30% în 2001 la 20% în 2003, fapt explicat prin slaba organizare a administraţiei locale în
gestionarea veniturilor proprii.
În anul 2002, sumele defalcate din impozitul pe venit sunt orientate şi spre acordarea
ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei (conform Legii nr. 416 privind
venitul minim garantat din 2001), finanţarea instituţiilor de cultură (care au fost
descentralizate începând cu acest an), plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat
în unităţile de cult din ţară. De asemenea, trebuie de remarcat faptul că subvenţiile pentru
finanţarea investiţiilor bazate parţial pe împrumuturi externe sunt înlocuite de transferuri de la
bugetul de stat în acelaşi scop. Din sumele defalcate din TVA, va fi susţinut, începând cu
acest an, şi Serviciul de Protecţie a Persoanelor cu Handicap(4).
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Începând cu anul 2003, protecţia persoanelor cu handicap a fost bazată pe sumele
defalcate din impozitul pe venit. Sunt instituite reguli clare, transparente, de împărţire a
sumelor de echilibrare între nivelurile administraţiei publice locale, evitându-se astfel
repartizarea ineficientă, considerarea unor criterii nerelevante sau „pierderea” fondurilor în
acţiuni nejustificate (5).
În anul 2004, sumele defalcate din impozitul pe venit, pe lângă destinaţiile lor
obişnuite, aduc drept noutate şi finanţarea restanţelor existente la 31 octombrie 2003 pentru
încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem centralizat(6).
Intervalul 2005-2008 are momentul cheie în 2006, când este votată Legea finanţelor
publice locale nr. 273/2006. Evoluţia a constat în precizarea unei formule şi a unor criterii de
calcul în ceea ce priveşte repartizarea sumelor de echilibrare la nivel naţional şi judeţean.
Anul 2005 nu este caracterizat de modificări majore. Trebuie însă de precizat faptul că
din sumele defalcate din TVA vor fi susţinute şi retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea
sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice(7) şi că apar, suplimentar,
alături de sumele defalcate din impozitul pe venit, şi cotele defalcate din acelaşi impozit. De
fapt, sumele defalcate din TVA rămân singurele care susţin echilibrarea respectiv susţinerea
serviciilor publice din învăţământ, sănătate, protecţie socială etc., dispărând sumele defalcate
din impozitul pe venit. Se menţin însă cotele din impozitul pe venit cu obiectiv de echilibrare,
pentru care legislaţia prevede transparent procentele preluate şi modul de împărţire a
sumelor.(8) Se menţine dependenţa faţă de bugetul de stat, pentru numeroase servicii, diferenţa
fiind că sumele distribuite au destinaţii prestabilite, evitându-se cheltuirea nejudicioasă a
sumelor la nivel local.
Din sumele defalcate din impozitul pe venit, mai mult de 40% nu aveau o destinaţie
precisă în 2004 şi peste 50% în 2005. În ceea ce priveşte sumele defalcate din TVA, toate au o
destinaţie specială. Din totalul sumelor defalcate din bugetul de stat, între 13% şi 14% (pentru
cei doi ani) nu aveau o destinaţie prestabilită, ceea ce dădea posibilitatea folosirii sumelor
după bunul plac al membrilor organelor administrative locale. Începând cu 2006, s-au impus
reguli stricte în acest scop, fără însă a fi prevăzute şi sancţiuni specifice în caz de încălcare a
acestora (Roman et al., 2007).
Pentru anii 2006 şi 2007, observăm că obiectivele sumelor defalcate din impozitul pe
venit vor fi susţinute şi de sumele defalcate din TVA. Ca noutate apar cheltuielile aferente
învăţământului special, ajutoarele de stat regionale (în temeiul Legii nr. 84/1992 privind
regimul zonelor libere), cheltuielilor de personal, burse şi obiecte de inventar ale instituţiilor
de învăţământ preuniversitar de stat; drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor(9), care vor fi finanţate
din sumele precizate mai sus. În perioada aceasta are loc dispariţia sumelor defalcate din
impozitul pe venit cu destinaţie specială, care vor fi reorientate spre echilibrarea bugetelor
locale(10). Din sumele defalcate din TVA, în 2007 a fost acoperită şi finanţarea Programului de
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural.
Bugetul aferent anului 2008(11) nu relevă nicio modificare faţă de cel corespunzător
anului 2007, mai ales în privinţa transferurilor către bugetele locale, de unde putem
concluziona că deja România a atins un nivel destul de bun în privinţa descentralizării
financiare a administraţiilor publice locale, reuşind să identifice necesităţile colectivităţilor
locale care nu pot fi satisfăcute exclusiv pe baza efortului financiar propriu. Staţionaritatea
direcţiilor de transfer relevă faptul că s-a ajuns la un echilibru între serviciile descentralizate,
deconcentrate şi cele autofinanţate.
4. Concluzii
Existenţa comunităţii locale este subordonată funcţionarii autonomiei locale şi
descentralizării financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără a duce la divizarea
statului, ci dimpotrivă, la coeziunea acestuia. Autonomia locală impune descentralizarea
financiară, iar relaţia este una reciprocă, fapt ce dă posibilitatea dezvoltării individuale a
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colectivităţilor în contextul unui echilibru naţional în ceea ce priveşte repartizarea valorii
adăugate brute în economie.
În ultima perioadă, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte
descentralizarea financiară şi sporirea simultană a autonomiei locale (Profiroiu, 2004).
Începând cu 1992, statul a reglementat impozitele şi taxele locale şi în acest fel au fost
posibile schimbări importante în structura şi sursele de finanţare ale administraţiilor publice
locale(12). Ulterior, reformularea legislaţiei în domeniu s-a soldat cu creşterea cheltuielilor
publice locale în PIB, dar şi a cheltuielilor publice locale în totalul cheltuielilor publice, semn
al trecerii unei părţi din atribuţiile statului în sarcina autorităţilor locale. S-au stabilit apoi şi
reguli referitoare la serviciile publice locale, lărgindu-se aria de cuprindere a acestora şi pentru
domeniile: financiar, al managementului patrimoniului imobiliar, infrastructură. Această
evoluţie trebuie apreciată într-un mod deosebit deoarece dificultăţile financiare întâmpinate de
administraţia publică locală ca urmare a necorelării între responsabilităţile transferate şi
sursele de finanţare asigurate au fost nenumărate.
Continuarea procesului de descentralizare şi deconcentrare printr-o strategie adecvată
va asigura îmbunătăţirea managementului serviciilor publice şi creşterea calităţii acestora. În
acest sens trebuie făcute eforturi în privinţa îmbunătăţirii sistemului de furnizare a serviciilor
publice descentralizate/deconcentrate, prin stabilirea mecanismelor necesare pentru
coordonarea implementării strategiei de descentralizare, crearea unor mecanisme necesare
asigurării comunicării direcţiilor principale de acţiune către societatea civilă şi altor
beneficiari ai procesului de descentralizare, înfiinţarea grupurilor de lucru pe componentele
esenţiale ale strategiei, elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a performanţelor
derulării procesului de descentralizare. Clarificarea competenţelor la diferite structuri şi
niveluri ale administraţiei publice cu o distribuţie raţională a responsabilităţilor trebuie să fie
realizată în vederea fluidizării fluxurilor, atât informaţionale, cât şi financiare.
Ţinând cont de toate acestea, putem concluziona printre efectele descentralizării
financiare următoarele: creşterea sustenabilă a nivelului de trai, echitatea socială între indivizi,
eradicarea sărăciei. Acestea sunt posibile deoarece autonomia financiară în cadrul unui stat dă
posibilitatea plierii serviciilor de interes local şi naţional pe cererea şi nevoile locale, cu
economie de mijloace şi costuri. În acest fel pot fi identificate mult mai bine problemele
posibile, mai ales cele de ordin social şi economic, cu care se confruntă membrii comunităţii
şi pot fi iniţiate acţiuni specifice pentru rezolvarea acestora. Sursele fiind locale, va fi acordată
o atenţie deosebită modului în care acestea sunt utilizate, precum şi obiectivelor cărora le sunt
alocate. Posibilităţile de colaborare între entităţile locale, fără să implice relaţii de
subordonare, dau şanse fiecărei administraţii publice locale să răspundă nevoilor colectivităţii
aferente. Astfel, diferenţele de ordin economic, geografic, demografic care apar între
colectivităţi pot fi înlăturate, pe principiul transferurilor de resurse între comunităţile cu
excedent şi cele cu deficit prin intermediul pieţei de capital de exemplu sau al transferurilor
ori subvenţiilor bugetare.
Note
(1)

Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001.
(3)
Legea nr. 216/2001 a bugetului de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 214/1aprilie 2001.
(4)
Legea nr. 763/2001 a bugetului de stat pe anul 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 784/2001.
(5)
Legea nr. 631/2002 a bugetului de stat pe anul 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 863/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
(6)
Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 853/2003.
(7)
Legea nr. 511/2004 a bugetului de stat pe 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1121/2004.
(8)
Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006.
(9)
Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 1151/2005.
(2)
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(10)

Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 1043/2006.
Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 902/2007.
(12)
Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 privind
impozitele locale şi Legea nr. 27/1994 privind impozitele locale.
(11)
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Legea nr. 27/1994 privind impozitele locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 127/1994
Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 privind impozitele locale, publicată în Monitorul Oficial nr.
215/1992
Strategia actualizată a Guvernului privind accelerarea reformei în administraţia publică 2004-2006
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POLITICA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ, DE LA INFLUENŢELE
MACROECONOMICE LA ÎNTĂRIREA CAPITALULUI COMPETITIV
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Rezumat. Lucrarea prezintă aspecte legate de evoluţia economică a României în
ultima decadă a procesului de tranziţie de la o economie supercentralizată la una funcţională
de piaţă. Contextul în care s-a manifestat criza financiară în România este analizat împreună
cu câteva din efectele acesteia. În final se trece în revistă un set de soluţii posibile de ieşire
din criză pentru repornirea motoarelor economiei.
Cuvinte-cheie: categorie economică; criză; economia iluziei; factori de antrenare.
Coduri JEL: E00, E60.
Coduri REL: 3A, 8A.
1. Introducere
Motto: „Economia este nu o ştiinţă a adevărului concret,
ci un motor pentru descoperirea adevărului concret.”
Alfred Marshall
Am început cu acest moto pentru că problematica adevărului absolut nu avem
cunoştinţă să fi fost lămurită. Şi în consecinţă ne asumăm doar riscul de a avea unele
observaţii, păreri, aprecieri, desigur pe care le dorim pertinente cu privire la tema abordată.
Mai mult decât atât, subscriem la ceea ce profesorul Gheorghe Băileşteanu susţine că
„niciun indicator sau categorie economică nu poate reflecta totul perfect, complex, realitatea,
fenomenele ori procesul economic”.
2. Abordare
Din punctul nostru de vedere, o abordare secvenţială cu ajutorul unui singur indicator
economic poate să asigure o investigare parţială cu rezultate limitate în cunoaşterea realităţii
economice. Este unanim cunoscut că un anumit factor determină un efect sau mai multe efecte
economice care la rândul lor se pot transforma mai departe în factori care influenţează sau
generează alte efecte şi aşa mai departe.
Nu de puţine ori analişti economici de mare valoare scot în evidenţă că o anume
concentrare spre un singur indicator, mai ales macroeconomic, cum ar fi rata inflaţiei, poate să
conducă la probleme economice ciclice pe perioade scurte sau mai lungi cu şanse reduse de a
ieşi din cercul vicios al declinului economic.
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3. Parcursul economic al României
În ultimii douăzeci de ani, România a avut un parcurs economic pe care foarte
îngăduitor îl putem denumi interesant.
Să încercăm o scurtă retrospectivă istorică de la economia de comandă
supercentralizată la economia funcţională de piaţă.
Sfârşitul de an 1989 a însemnat o cotitură esenţială şi de profunzime, în multe cazuri
ameţitoare, în ceea ce priveşte concepţia asupra democraţiei, inclusiv a componentei sale
economice.
Principala componentă a politicii de reformă economică a României a constituit-o
procesul de privatizare.
Au fost adoptate principalele legi în această direcţie:
 Legea nr. 15/1990 privind transformarea întreprinderilor de stat în societăţi
comerciale şi regii autonome;
 Legea nr. 31/1990 privind funcţionarea societăţilor comerciale, modificată de mai
multe ori ulterior;
 Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale;
 Legea nr. 55/1995 privind accelerarea procesului de privatizare în urma căreia
s-a asigurat privatizarea accelerată a aproape patru mii de societăţi comerciale.
Nu ne-am propus să analizăm succesul sau insuccesul procesului de privatizare. Ceea
ce ne permitem să apreciem este că instituţiile statului responsabile cu acest proces de
privatizare au preluat mai mult rolul de vânzător în dauna celui de administrator până la
finalizarea procesului.
Mai departe obiectivul principal al politicii de reformă economică a fost crearea unei
economii de piaţă funcţională. Declarativ acest obiectiv a fost realizat. Realizarea practică a
acestui obiectiv s-a dovedit a fi un proces complicat cu multe capcane pe traseu în lipsa unor
strategii logice şi coerente valabile pe parcursul ciclurilor electorale.
Modificările legislative ale legilor aprobate anterior, cum ar fi în mod deosebit cazul
Legii nr. 31/1990, au intenţionat să îmbunătăţească parcursul. Uneori au reuşit. Alte ori nu au
reuşit. Mai mult, împreună cu reglementările aferente au creat un labirint cu ieşiri
întâmplătoare.
Existenţa unor acorduri cu organismele financiare internaţionale cum ar fi Fondul
Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii au asigurat un capital
de încredere, dar în acelaşi timp au fost impuse constrângeri care de multe ori au avut
rezultate contrare asigurării echilibrelor economice.
Am remarca doar un singur exemplu negativ, şi anume lichidarea societăţii Comtim.
Ca urmare a acestei situaţii şi nu numai, România a devenit un mare importator de carne ce a
urmat să fie procesată şi consumată intern.
În perioada 1992 – 2009, România nu a înregistrat derapaje sociale majore, ceea ce a
asigurat un climat de stabilitate şi încredere.
Începând cu 1 ianuarie 2007, România a devenit membru cu drepturi depline a Uniunii
Europene.
Ciclurile electorale au influenţat major parcursul economic al României.
O analiză a modificărilor ratelor medii anuale de inflaţie în această perioadă poate să
justifice aprecierea noastră, mai ales dacă suprapunem şi graficul evoluţiei produsului intern
brut. Am ales ratele medii anuale de inflaţie pentru că oferă o mai bună imagine asupra unei
perioade de un an decât rata inflaţiei la sfârşitul perioadei.
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Sursa: EUROSTAT, BNR. Transition report 2009 BERD (estimări 2009/2010).
Figura 1. Rata de creştere PIB vs. rata medie anuală a inflaţiei

Aşa cum am mai apreciat, analiza unui singur indicator nu este suficientă.
O analiză a mai multor indicatori poate să fie relevantă pentru ceea ce apreciem că este
important cu referire la ceea ce s-a întâmplat în special după anul 2000.
Investiţiile de capital din străinătate au fost din ce în ce mai însemnate până în anul
2008, cu influenţe pozitive asupra deficitului de cont curent. Dar acestea uneori au avut
efecte ascunse, negative, cum ar fi bula imobiliară, ceea ce a permis ca unii să poată declara
tumulturi economice.
Tabelul 1
Evoluţia investiţiilor de capital în perioada 2004-2009

Sursa: Buletine BNR, INS.

O privire asupra principalilor indicatori macroeconomici în perioada 2005 – T3 2009
ne poate conduce la concluzii interesante.
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Tabelul 3
Principalii indicatori macroeconomici pentru perioada 2005-1.03.2009

Sursa: Buletine BNR, INS, Prognoza de toamnă 2009 CNP.

Susţinerile din tabel pot fi sintetizate în următorul grafic.

Sursa: Buletine BNR, INS
Figura 2. Modificarea anuală a indicatorilor macroeconomici
4. Ce putem observa?
Începând cu anul 2008 o serie de proiecte cu finanţare externă au început să fie oprite
în special în domeniul construcţiilor imobiliare. Deprecierea leului cu aproape 20% de la
sfârşitul anului 2007 şi până în prezent nu a putut fi un stimulent pentru creşterea aşteptată a
exporturilor pe fondul contracţiilor economice în ţările care erau destinaţii pentru produsele
româneşti.
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Pe perioada analizată, cu excepţia semestrului I a anului 2008 a existat o apropiere
între rata inflaţiei şi rata şomajului. Există multe păreri de specialitate că rate apropiate ale
inflaţiei şi şomajului în apropierea lui 5% au o semnificaţie rezonabilă.
Dobânda de politică monetară a BNR şi ratele de dobândă la credite au crescut foarte
mult începând cu anul 2007, ceea ce a condus la blocarea sistemului de creditare, comparând
ratele de rentabilitate economică posibile cu rata dobânzii la credite.
Chiar dacă criza economică globală a fost deconspirată în prima parte a anului 2007 şi
majoritatea băncilor centrale au redus dobânda de politică monetară, BNR a procedat invers.
Justificarea creşterii ratelor de dobândă a fost legată de creşterea inflaţiei. Într-adevăr rata
inflaţiei a fost ţinută sub control, dar în 2008 şi 2009 a scăzut PIB-ul şi a crescut şomajul. Deci
România se menţine în cercul vicios.
Ar mai fi de remarcat parcursul PIB-ului, care de la o creştere de 7,9% în 2006 ajunge
la o scădere de 7% în trimestrul III 2009. Dar să nu exagerăm în aprecierea creşterii PIB-ului
în perioada 2005 şi o parte din 2008. O privire în structura componenţei sale ne arată o
contribuţie în 2008 a construcţiilor cu 26,1% şi a agriculturii cu 21,4%. Contribuţia
preliminată a construcţiilor în PIB/2009 va fi de aproximativ 2 %.
Putem aprecia că a existat o supraîncălzire a economiei în perioada 2005, 2006 şi
2007. S-ar fi justificat în această perioadă o creştere a ratelor de dobândă. Odată cu apariţia
primelor semne ale crizei în 2007, ratele de dobândă trebuiau scăzute chiar cu riscul unei
uşoare creşteri a inflaţiei. Care ar fi putut fi sterilizantă pentru balonul economic.
La BVB, după maximele istorice din luna iulie 2007, capitalul speculativ a început să
se retragă şi preţul acţiunilor a scăzut şi de zece ori.
Analiza deficitului de cont curent ne poate conduce la concluzii pertinente cu privire la
faptul că a te baza doar pe politici monetare este insuficient. Astfel dacă acest deficit în 2002
reprezenta 3,3%, ajunge în 2007 la 14% din PIB. Cu reveniri pozitive în 2009. Criza a adus şi
ceva bun. Restrângerea importurilor de bunuri de folosinţă îndelungată.
5. În loc de concluzii
România a avut o reacţie întârziată în percepţia anticipată a manifestărilor crizei.
Această criză cu reverberaţii globale se manifestă ca o puternică discontinuitate şi ea ar
putea fi începutul economiei declinului, cum l-ar denumi Paul Krugman.
Autorul Liviu Voinea apreciază că urmează un sfârşit al economiei iluziei.
Fundamentalismul de piaţă este socotit de George Sörös la fel de rău ca şi
fundamentalismul marxist.
Analiştii economici cei mai serioşi apreciază că în România criza are în cea mai mare
parte cauze interne. Doar politicienii români au minimizat problematica crizei în special la
sfârşitul anului 2008.
Ca să poată depăşi acest deşert economic, România şi-a majorat datoria externă, mai
ales cea publică până la un nivel care pune sub semnul întrebării parcursul economic viitor.
6. Şi totuşi ce-i de făcut?
„Viitorul depinde de măsurile ce vor fi adoptate în urma crizei actuale”
George Sörös
„Cea mai bună cale de a prezice viitorul este să-l inventăm singuri”
Peter Druker
„Motorul economic nu va reporni singur, ci va avea nevoie de un impuls din partea
guvernului.”
John Maynard Keynes
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Ce propunem noi?
⇒ Găsirea şi stimularea factorilor de antrenare în economie;
⇒ Deblocarea pieţelor financiare;
⇒ Perfecţionarea sistemelor de supraveghere şi reglementare a pieţelor financiare;
⇒ Implementarea unei noi logici în dezvoltarea economică;
⇒ Favorizarea unor sisteme de comerţ exterior mai echitabile;
⇒ Stabilirea unor obiective concretizate în indicatori macroeconomici care să fie
urmăriţi, trataţi şi îndepliniţi într-un mod ce se poate dezvolta iterativ.
Bibliografie
Dumitrescu, Fl. (2005). Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească, Editura AGER – Economistul
Hamel, G. şi Prahalad, C.K. (2008). Competiţia pentru viitor, Editura Meteor Press
Krugman, P. (2009). Întoarcerea economiei declinului şi criza din 2008, Editura Publica
Stiglitz, E., Joseph (2008). Mecanismele globalizării, Editura Polirom
Soros, G. (2008). Noua paradigmă a pieţelor financiare. Criza creditelor din 2008 şi implicaţiile ei,
Editura Litera Internaţional
Voinea, L. (2009). Sfârşitul economiei iluziei. Criză şi antricriză. O abordare heterodoxă, Editura
Publica
Buletine lunare BNR, INS 2001-2009
BERD, Transition Report, 2009
Legea nr. 15/1990
Legea nr. 31/1990
Legea nr. 58/1991
Legea nr. 55/1995

25

PERFORMANŢA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIŢII DIN ROMÂNIA
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Rezumat. Criza financiară globală a afectat drastic toate segmentele pieţei financiare
şi a evidenţiat necesitatea îmbunătăţirii standardelor de reglementare şi creşterii nivelului de
supraveghere pe toate pieţele componente ale pieţei globale, aplicarea tuturor entităţilor
financiare pentru asigurarea unei mai mari transparenţe în activitatea acestora, protecţiei
investitorilor şi minimizării riscurilor investiţionale. Studiul realizat oferă informaţii asupra
performanţelor fondurilor de investiţii în contextul crizei financiare, punând accent pe
evoluţiile cele semnificative din piaţa fondurilor deschise de investiţii din România, evaluarea
performanţelor acestora pe baza criteriului rentabilitate-risc şi perspectivele de dezvoltare,
ca urmare a noilor măsuri legislative aşteptate în plan european şi naţional.
Cuvinte-cheie: fonduri de investiţii; evoluţii; criza financiară; performanţe; măsuri
legislative.
Cod JEL: G20.
Cod REL: 11B.
1. Introducere
Pe fondul crizei financiare globale, încrederea investitorilor în instrumentele specifice
pieţei financiare a fost puternic afectată. Deşi performanţele financiare ale emitenţilor,
potenţialul lor de dezvoltare, pieţele specifice pe care aceştia activează, strategia
managementului, constituie factori importanţi în evaluarea instrumentelor financiare, totuşi
anticipările şi comportamentul investitorilor influenţează trendul pieţei. Evoluţiile consemnate
în piaţa financiară în ultimii doi ani au evidenţiat creşterea puternică a aversiunii la risc a
investitorilor, fapt care a condus la corecţii mari ale preţurilor la care au fost evaluate
instrumentele financiare. Efectele crizei globale; s-au propagat în toate segmentele pieţei
financiare afectând drastic preţurile instrumentelor specifice pieţelor de capital. Impactul
evenimentelor negative de pe piaţa de capital asupra fondurilor de investiţii a condus la
scăderea semnificativă a performanţelor investiţiilor financiare şi scăderea randamentului
unităţilor de fond.
Cercetarea realizată oferă informaţii asupra principalelor evoluţii şi performanţe din
piaţa fondurilor de investiţii, pentru perioada decembrie 2005-octombrie 2009, fiind
structurată în trei părţi. În prima parte sunt prezentate sintetic evoluţiile pieţei fondurilor de
investiţii la nivel mondial şi naţional. A doua parte conţine o analiză comparativă a
performanţelor obţinute de fondurile deschise de investiţii din România pe baza criteriului de
rentabilitate-risc, precum şi performanţa globală a acestora, în raport cu alte alternative
investiţionale din piaţa financiară din România, prin intermediul aceluiaşi criteriu
rentabilitate-risc. Ultima parte prezintă câteva consideraţii privind noutăţile legislative menite
a impulsiona dezvoltarea pieţei fondurilor de investiţii, prin asigurarea unei mai bune protecţii
a investitorilor, dar şi crearea de noi oportunităţi investiţionale.
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2. Evoluţii semnificative pe piaţa fondurilor de investiţii în perioada 2005-2009
2.1. Piaţa internaţională a fondurilor de investiţii
La nivel mondial, pe pieţele fondurilor de investiţii din SUA, Europa, Asia şi Africa, la
sfârşitul trimestrului II 2009 erau înregistrate un număr de 66.478 de fonduri mutuale, în
creştere cu 17% faţă de fondurile raportate la sfârşitul anului 2005, fapt care confirmă
interesul în creştere faţă de această categorie de instrumente investiţionale (figura 1).
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Sursa: www.efama.org, „World Investment Fund Assets and Flows, the second quarter
2009”.
Figura 1. Evoluţia activelor nete

La sfârşitul anului 2007, perioada declanşării crizei financiare, volumul activelor nete
aflate în structura portofoliilor fondurilor mutuale de investiţii au însumat 17.764,4 miliarde
euro, urmată de o scădere în cursul anului 2008 cu 23,48%, faţă de nivelul atins în anul 2007.
Trimestrul II al anului 2009 consemnează o nouă scădere a activelor nete până la nivelul de
14.387,4 miliarde euro. O pondere de 80% din numărul fondurilor de investiţii la nivel
mondial sunt înregistrate în SUA şi Europa, iar în cadrul acestora, domină detaşat fondurile de
acţiuni (36%) şi, respectiv, fondurile monetare (28%).
M onetare
Obligaţiuni

[mil.Euro]

2,400

Balansate
Acţiuni

2,000
1,600

Altele

1,200
800
400
0
2005
trim.IV

2006
trim.IV

2007
trim.IV

2008
trim.IV

2009 trim.I

2009
trim.II

Sursa: EFAMA Quarterly Statistical Release No38 (Second Quarter of 2009).
Figura 2. Evoluţia fondurilor mutuale la nivel european UCIT(1)

La nivel european, efectele crizei financiare se regăsesc în scăderea volumului de
active nete cu 34,1% în anul 2008 faţă de sfârşitul anului 2007, contracţie care continuă şi în
primul trimestru al anului 2009. La sfârşitul trimestrului II 2009, are loc reluarea trendului
27

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

28

ascendent al activelor fondurilor, prin creşterea treptată a intrărilor de capital (figura 2).
Ponderile majoritare revin şi de aceasta dată fondurilor de acţiuni (32%) şi fondurilor
monetare (26%), în totalul fondurilor mutuale de investiţii.
2.2. Piaţa fondurilor de investiţii din România – factori de influenţă
Efectele crizei financiare s-au resimţit şi la nivelul pieţei de capital din România. Cu
toate acestea, în piaţa fondurilor de investiţii s-a remarcat un interes ridicat pentru această
alternativă de investire, confirmat prin valorile în creştere ale activelor fondurilor (figura 4),
subscrierilor nete (figura 3) şi numărului de investitori în unităţi de fond. La nivel naţional
există un număr de 63 de fonduri de investiţii deschise şi închise, care la 31.10.2009
regrupează un total de 241.082 de investitori.
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Figura 3. Evoluţia subscrierilor nete ale OPCVM

Figura 4. Evoluţia activelor nete ale OPCVM

Deşi fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii din categoria OPCVM au
înregistrat, în cursul acestui an, o creştere fără precedent a activelor (de aproape trei ori, până
la nivelul de 2,5 miliarde lei), piaţa se situează mult sub nivelul de dezvoltare din Europa
Centrală şi de Est.
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Sursa: date prelucrate de autori, disponibile la www.aaf.ro
Figura 5. Evoluţia numărului de investitori

Cota de piaţă deţinută la nivelul industriei europene a fondurilor de investiţii, de doar
0,03% din totalul activelor administrate la nivel european, reflectă potenţialul de creştere a
pieţei naţionale de fonduri de investiţii. Afirmaţia este susţinută şi de evoluţia semnificativă a
subscrierilor nete(3). Dacă la sfârşitul anului 2005 subscrierile nete au fost de 76,11 milioane
lei, la sfârşitul trimestrului III 2009, acestea au atins nivelul de 711,21 milioane lei.
Începând cu anul 2008 şi în cursul anului 2009 se înregistrează o evoluţie deosebită şi
în ceea ce priveşte numărul de investitori (figura 5). În raport cu anul precedent 2008, asistăm
la o creştere de peste 50.000 a numărului de investitori. Creşterile cele mai spectaculoase sunt
evidenţiate în categoria „Alte organisme de plasament colectiv (AOPC), numărul
investitorilor fiind în creştere cu 20,097% la nivelul anului 2008, faţă de anul 2007. Explicaţia
constă în subscrierea de unităţi de fond de către un număr de 89.707 investitori la Fondul
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Oamenilor de Afaceri, fond listat la Bursa de Valori Bucureşti. Procente semnificative de
creştere se înregistrează şi în categoria „Alte fonduri” din cadrul fondurilor deschise de
investiţii, unde creşterea a fost de 1943% în anul 2008 faţă de anul 2007, respectiv de 392% în
octombrie 2009, faţă de anul 2008. Tendinţe similare se remarcă şi la fondurile monetare
(+185% în anul 2008 în raport cu anul 2007 şi 420% la nivelul lunii octombrie 2009 în raport
cu sfârşitul anului 2008). Aceste evoluţii impresionante din industria fondurilor de investiţii
din România n-au mai fost înregistrate din anul 2000.
Creşterile deosebite privind intrările de capital şi numărul de investitori în cursul
acestui an au la bază următoarele considerente:
a) randamentele oferite de investiţia în unităţile de fond sunt satisfăcătoare, fiind
superioare dobânzilor la plasamentele monetare, pentru aceeaşi perioadă. Mai mult, în
intervalul martie 2009 – octombrie 2009, majoritatea fondurilor de acţiuni au oferit
randamente superioare indicilor bursieri BET şi BET-C (tabelul 2).
b) implicarea sistemului bancar (prin intermediul reţelelor proprii ale instituţiilor de
credit) în distribuţia unităţilor de fonduri, ca element strategic de dinamizare a vânzărilor de
produse financiare. Acest fapt vine în contextul în care procesul de creditare prin sistemul
bancar românesc a suferit un important recul, accesul fiind restricţionat în raport cu perioada
anterioară crizei. Necesitatea identificării de noi venituri pentru menţinerea profitabilităţii în
sectorul bancar a condus treptat la creşterea prezenţei băncilor în segmentul fondurilor de
investiţii. Apreciem că acest aspect s-a dovedit benefic, în cele din urmă, asupra pieţei
fondurilor de investiţii, întrucât clientela băncii a fost, într-o anumită măsură, direcţionată şi
către aceste instrumente financiare oferite de fonduri. O soluţie identificată în creşterea
investiţiilor în fondurile mutuale şi a popularităţii acestor produse investiţionale este
dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie prin intermediul reţelei internet.
c) potenţialul de creştere al pieţei fondurilor de investiţii. Deşi România este al doilea
stat ca mărime în Europa Centrală şi de Est, după Polonia, activele deţinute de fondurile de
investiţii de pe piaţa românescă sunt în sumă de 1.839 milioane euro. Activele nete ale
fondurilor de investiţii pe cap de locuitor se situeaza la un nivel scăzut pe piaţa naţională, de
aproximativ 33 euro. Deşi în creştere de trei ori faţă de sfârşitul anului 2008, indicatorul este
mult inferior nivelului de o mie de euro, atins în anumite state din Europa Centrală.
d) creşterea în amploare a activităţii de promovare a acestei categorii de instrumente
de economisire, ca alternativă la plasamentele monetare sub forma depozitelor, a constituit de
asemenea un factor care a contribuit la reaşezarea în peisajul investiţional a fondurilor de
investiţii.
3. Performanţele fondurilor deschise de investiţii
3.1. Rentabilitatea şi riscul fondurilor deschise de investiţii
Ţinând cont de evoluţiile deosebite, din cursul anului 2009, ale fondurilor deschise de
investiţii, ne-am propus în cele ce urmează, evaluarea performanţelor acestora pe baza
criteriului rentabilitate-risc. Am pornit de la ipoteza investirii la începutul anului 2009 în cele
cinci categorii clasificate de fonduri de investiţii, denumite în continuare subportofolii:
subportofoliul „fonduri monetare”, subportofoliul „fonduri de obligaţiuni”, subportofoliul
„fonduri diversificate”, subportofoliul „fonduri de acţiuni” şi subportofoliul „alte fonduri”. În
cadrul acestui portofoliu ipotetic global, mărimile de calcul luate în considerare pentru
trasarea diagramei rentabilitate-risc au fost rentabilitatea lunară, exprimată prin indicele de
variaţie a valorii activului net unitar (VUAN), respectiv cota de piaţă deţinută de fiecare fond
de investiţii, în totalul activelor subportofoliului din care acesta face parte. Spre exemplificare,
subportofoliul „fonduri monetare” are în prezent un număr de cinci fonduri monetare.
Determinarea rentabilităţii medii lunare a subportofoliului va fi calculată cu luarea în
considerare a ponderii deţinute de fiecare fond monetar în parte, în totalul activelor
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subportofoliului „fonduri monetare”. Pe baza acestui şir de valori ale rentabilităţii medii
ponderate se va determina riscul asociat subportofoliului (deviaţia standard).
În acest fel, fiecăruia dintre cele cinci subportofolii de fonduri i se asociază perechea
de valori: rentabilitatea medie lunară şi coeficientul de risc. Pe baza valorilor lunare
introduse, s-a determinat matricea corelaţiilor dintre cele cinci subportofolii. În continuare, am
utilizat aplicaţia software Mvo Plus v1.6 (www.effisols.com) pentru realizarea procesului de
optimizare. În tabelul 1, sunt prezentate portofoliile eficiente, respectiv ponderile
subportofoliilor de fonduri, pentru un anumit nivel al raportului rentabilitate-risc, fiind
reţinute un număr finit „n” de soluţii.
Tabelul 1
Rentabilitatea şi riscul subportofoliilor optimizate de fonduri
Categorie
subportofoliu
1
2
.
.
.
n-1
n

Diversificate*
-

Alte
fonduri*
-

Obliga
ţiuni
50%
-

Monetare
(%)
50.0
94.1
67.9
47.0
41.8
26.1
0

Acţiuni
(%)
0.0
5.9
32.1
53.0
58.2
73.9
100

Risc
0.0131
0.0844
0.4409
0.7262
0.7975
1.0114
1.2966

Rentabilitate
0.1168
0.1424
0.252
0.3394
0.3612
0.4267
0.5141

*Subportofoliile „Diversificate” şi „Alte fonduri” nu au fost eligibile în procesul de optimizare a
portofoliului.

Utilitatea soluţiilor furnizate constă în faptul că investitorul are posibilitatea de a
selecta acel portofoliu eficient, care să respecte un anumit obiectiv de rentabilitate. Pentru
exemplificare, la un nivel obiectiv de rentabilitate de peste 0,4%, soluţia furnizată de aplicaţia
software indică poziţia n-1 din tabel (rentabilitate de 0,4267% la un risc de 1,0114). Acest
portofoliu eficient conţine subportofoliul „fonduri de acţiuni” într-o proporţie de 73,9% şi
subportofoliul „fonduri monetare” într-o proporţie de 26,1%. Soluţia satisface şi condiţia de
diversificare a portofoliului global (ex. soluţia „n”, deşi se înscrie în obiectivul de
rentabilitate, nu satisface condiţia de diversificare, conţine subportofoliul „fonduri de acţiuni”
în proporţie de 100%). Condiţia de diversificare este satisfăcută şi de soluţia 1 din tabel, dar în
acest caz nu mai este satisfăcut obiectivul de rentabilitate (mai mic decât nivelul obiectiv de
0,4%). Aplicaţia software trasează, pe baza valorilor calculate din tabelul 1, frontiera eficientă
(figura 6), pe care sunt indicate portofoliile eficiente exemplificate anterior.

[Rentabilitate % ]

0.6
0.5

Portofoliul eficient

Portofoliul eficient 1

selectat

0.4

Portofoliul
eficient n

0.3
0.2
0.1
0
0

0.2

0.4

0.6

[Risc%]
0.8

1

1.2

1.4

Fig. 6. Frontiera eficientă
Pe măsura creşterii valorilor de rentabilitate şi risc, portofoliul va conţine într-o
proporţie tot mai ridicată subportofoliul „fonduri de acţiuni”. Rezultatele procesului de
optimizare evidenţiază faptul că cele mai rentabile plasamente se dovedesc instrumentele
financiare emise de fondurile de acţiuni. De altfel, în cursul anului 2009, fondurile de acţiuni
(tabelul 2) au fost cele care s-au dovedit cele mai profitabile investiţii în raport cu fondurile
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monetare şi fondurile de obligaţiuni, creşterea activelor nete fiind superioară, la majoritatea
dintre acestea, chiar şi indicilor pieţei de capital BET şi BET-C.
Tabelul 2

Evoluţia fondurilor de acţiuni(3)
Variaţie active
31.08.200701.03.2009
(%)
-86,9
-64,0
-81,5
-88,3
-76,4
-65,6
-81,5
-82,3

Fonduri de acţiuni
Active Dinamic
BCR Expert
BT Maxim
Napoca
BT Index
Raiffeisen Acţiuni
BET
BET-C

Variaţie active
01.03.0931.08.2009
(%)
123,0
117,6
159,8
136,1
133,2
282,5
123,7
102,4

Variaţie active
31.08.200731.08.2009
(%)
-70,8
-21,7
-52,0
-72,4
-45,1
31,6
-58,6
-64,1

Variaţie active
01.03.0931.10.2009
(%)
158,1
157,9
177,2
118,1
148,8
374,5
135,3
113,2

Sursa: date prelucrate de autori pe baza informaţiilor disponibile pe www.aaf.ro

3.2. Rentabilitatea globală şi riscul global al pieţei fondurilor deschise de investiţii
în raport cu alte alternative investiţionale ale pieţei financiare din România
În contextul abordării anterioare, prezintă interes reprezentarea în cadrul unei diagrame
rentabilitate-risc (figura7), a alternativelor investiţionale oferite de plasamentele în:
¾ acţiuni (reprezentate prin indicele bursier BET);
¾ depozite (dobânda la depozitele bancare pentru clienţii nebancari);
¾ aur;
¾ valută (euro);
¾ unităţi de fond, emise de fondurile deschise de investiţii (reprezentate prin indicele
fondurilor mutuale IFM).
10.00%
8.00%

[Rentabilitate %]

BET
6.00%
4.00%
IFM
Media

2.00%
Rata
dobânzii

0.00%
0

1

2

Curs valutar
3

4

Aur
5

6

Risc (%)

7

-2.00%

Figura 7. Diagrama rentabilitate risc a alternativelor investiţionale

Fig. 7. Diagrama rentabilitate-risc a alternativelor investiţionale
Similar, la determinarea mărimilor de calcul necesare trasării diagramei rentabilitate/risc, s-au utilizat valorile lunare ale rentabilităţii instrumentelor investiţionale, realizate
în anul 2009.
Fiecare alternativă investiţională s-a caracterizat printr-o rentabilitate medie lunară şi
risc (deviaţia standard). Se remarcă menţinerea atractivităţii plasamentului în unităţi de fond,
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în raport cu celelalte alternative, fapt care reconfirmă necesitatea consolidării în cadrul pieţei
financiare a segmentului pieţei fondurilor de investiţii. Potenţialul ridicat de creştere este de
altfel susţinut şi de ecartul mare între volumul activelor gestionate la nivel naţional, în cadrul
acestei pieţe, şi volumul activelor gestionate la nivel european.
4. Consideraţii privind perspectivele fondurilor de investiţii
În ciuda aşteptărilor privind colapsul iminent al economiilor şi sistemelor financiare
internaţionale, asistăm totuşi la o refacere, de mică amplitudine dar treptată, a încrederii
participanţilor la piaţa financiară, începând cu sfârşitul primului trimestru al anului 2009, fapt
care a generat impulsuri pozitive în pieţele de capital internaţionale, dar şi în piaţa de capital şi
a fondurilor de investiţii din România.
La nivel european
Evenimentele de pe piaţa financiară globală din ultimii doi ani au dus la intensificarea
acţiunilor organismelor abilitate pentru o mai bună reglementare internaţională şi naţională a
fondurilor de investiţii, din necesitatea minimizării riscurilor investiţionale. Actuala criză
impune extinderea standardizată a reglementărilor asupra tuturor entităţilor financiare şi
întărirea controlului. În acest sens, la nivel european, Uniunea Europeană elaborează propriile
norme, care urmăresc evitarea situaţiilor care au concurat la declanşarea crizei financiare.
Comisia Europeană, cu acordul statelor membre pe baza concluziilor rezultate în urma
întâlnirilor statelor care formează grupul G-20, a elaborat în cursul lunii aprilie 2009 proiectul
de Directivă AFIA, cu referire la fondurile alternative de investiţii, FIA(4), aflat şi în prezent în
dezbatere. În categoria FIA se regăsesc fonduri speculative (hedge funds), fonduri cu capital
de risc (private equity), fonduri de investiţii imobiliare, fonduri de investiţii în infrastructură,
fonduri de investiţii în materii prime şi alte tipuri de fonduri instituţionale.
În esenţă, proiectul de Directivă AFIA urmăreşte evitarea situaţiilor care au concurat la
declanşarea crizei financiare, prin adoptarea de măsuri cu privire la:
¾ asigurarea unei mai mari transparenţe şi prudenţe în activitatea fondurilor de
investiţii;
¾ creşterea protecţiei investitorilor;
¾ creşterea rigurozităţii în supravegherea activităţii fondurilor de investitii, în special
a fondurilor de investiţii alternative FIA;
¾ limitarea marjei de profit a administratorilor de fonduri;
¾ garantarea independenţei depozitarilor de fonduri;
¾ evitarea paradisurilor fiscale.
La nivel naţional
Dezvoltarea fondurilor de investiţii este strâns legată de evoluţia pieţei de capital,
astfel că administratorii şi fondurile de investitii au posibilităţi limitate ca urmare a lichidităţii
reduse şi a numărului mic de listări. Cu toate acestea, potenţialul de creştere a a pieţei
fondurilor de investiţii din România este ridicat, fiind susţinut de semnalele pozitive venite
atât din partea economiilor dezvoltate (cu privire la stoparea recesiunii şi adoptarea măsurilor
de gestionare a crizei), dar şi de interesul în creştere puternică a investitorilor locali pentru
aceste instrumente, ca alternativă de investiţie. Modificarea legislaţiei din domeniul fondurilor
de investitii, estimată pentru sfârşitul anului 2009(5), va încuraja dezvoltarea fondurilor de
investiţii, fiind prognozat de către administratorii de fonduri un număr de cel puţin 50.000 de
noi investitori în piaţa fondurilor în anul 2010. Noutăţile legislative vor viza dezvoltarea unor
produse de investiţii slab dezvoltate în prezent sau chiar inexistente pe piaţa naţională,
precum fondurile de investiţii imobiliare şi fonduri deschise tranzacţionate la bursă (Exchange
Traded Funds-ETF) - instrumente foarte cunoscute pe pieţele dezvoltate din Europa. Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare urmăreşte, prin modificările aduse, o relaxare a
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reglementărilor referitoare la domeniul distribuţiei unităţilor de fond şi al publicităţii
fondurilor. Din punct de vedere al produselor cu grad ridicat de risc vor fi, însă, menţinute în
continuare reglementări stricte.
Chiar dacă, în prezent, prognozele macroeconomice pe termen scurt nu sunt foarte
încurajatoare, apreciem că anumite măsuri anunţate şi aşteptate cu mult interes vor conduce la
consolidarea acestui sector. Avem în vedere listarea Fondului Proprietatea, introducerea
tranzacţiilor short selling cu acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, relansarea ofertelor publice
iniţiale, precum şi măsuri fiscale menite să stimuleze investiţiile în instrumentele specifice
pieţei de capital din România.
Note
(1)

Fondurile UCITS înfiinţate în 1985 conţin portofolii de active tranzacţionate liber în toate statele
membre ale Uniunii Europene.
(2)
Dintre membrii EFAMA un număr de 26 de state europene au raportat date statistice.
(3)
Orizontul de analiză este divizat, două perioade: perioada corespunzătoare declanşării crizei, 2007,
până la începutul lunii martie 2009, care a semnalat încetarea corecţiilor drastice de pe Bursa de Valori
din Bucureşti şi perioada cuprinsă între martie 2009 şi octombrie 2009, caracterizată prin reluarea
trendului ascendent.
(4)
FIA reprezintă orice fond de investiţii colective, domiciliat în Uniunea Europeană, sau în afara ei,
care nu este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).
(5)
CNVM - modificări ale Regulamentul 15/2004 privind activitatea fondurilor de investiţii.
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Rezumat. Articolul oferă o sinteză a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului de
cercetare ştiinţifică „Crima financiară şi securizarea circuitelor bancare în vederea
prevenirii şi combaterii spălării banilor”, proiect finanţat de CNCSIS-UEFISCSU.
Cuvinte-cheie: crima financiară; spălarea banilor; economie subterană; creştere
economică; grad de corupţie.
Cod JEL: E26.
Cod REL: 13I, 8E.
Introducere
Pornind de la stadiul actual al cercetării naţionale şi internaţionale în domeniu, de la
necesitatea şi relevanţa abordării acestei teme şi de la discuţiilor purtate cu profesori de
specialitate din universităţile partenere, lucrarea este structurata pe următoarele capitole:
1. Impactul spălării banilor asupra creşterii economice a României; 2. Evaluarea nivelului
banilor spălaţi în cadrul economiei naţionale prin raport cu cea internaţională; 3. Indicatori
şi metode existente de cuantificare a fenomenelor de economie subterană, crimă financiară,
spălare de bani şi grad de corupţie; 4. Indicele gradului de securizare al circuitelor băneşti;
5. Studiu econometric în vederea stabilirii corelaţiilor existente între economia subterană şi
spălarea banilor, şi gradul de corupţie.
1. Impactul spălării banilor asupra creşterii economice a României
Pentru a stabili impactul spălării banilor asupra creşterii economice a României am
realizat un model econometric de regresie ce furnizează estimarea relaţiei cantitative dintre
spălarea banilor, exprimată ca procentaj din PIB, şi creşterea economică, exprimată ca rată
reală de creştere a PIB. Au fost folosite datele Oficiului de Statistică al Comunităţilor
Europene, Eurostat, anul de referinţă fiind 2008.
Tabelul 1
Rata reală de creştere a PIB (%)
UK

Rusia

Rom

Rata
reală
de
0,70
creştere
a PIB

6,00

7,10

Ţara

Grecia Elveţia Cipru Bulg

2,90

1,60

3,70 6,00

Austria Lux

1,80 0,90

Germ Olanda

1,30

Fra Spania SUA

2,10 0,40

1,20 1,10
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Această serie de date se constituie în variabila dependentă a modelului econometric
prezentat. Am folosit în continuare modelul propriu de evaluare microeconomică a nivelului
spălării banilor, prezentat în cadrul capitolului.
Tabelul 2
Bani Spălaţi (% din PIB)
Ţara UK Rusia Rom Grecia Elveţia Cipru Bulg Austria Lux Germ Olanda Fra Spania SUA
1,6
3,4 3,1
1,9
2,1
2,2 2,9
1,7 1,2
2,2
1,7 2,1
2,8 3,9

Această serie de date se constituie în variabila independentă a modelului econometric
prezentat în continuare. Am prelucrat datele experimentale obţinute, pentru estimarea unei
relaţii cantitative între: creşterea economică, masurată ca rată reală de creştere a PIB, şi nivelul
spălării banilor. Legătura dintre cele doua variabile a putut fi estimată cu o funcţie liniară de
forma Y = a + b × X : Y = 0,014051 X – 0,00663. Între cele două variabile există o corelaţie
pozitivă – creşterea nivelului spălării banilor determină o creştere a ratei reale de creştere a
PIB. Surprinde intensitatea acestei relaţii, aşa cum se desprinde din testarea bonităţii
modelului.
Tabelul 3
Statisticile ecuaţiei de regresie
Regression Statistics
0,487353
0,237513
0,173972
0,020132
14

Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

Tabelul 4
Analiza varianţei
ANOVA
Regression
Residual
Total

df
1
12
13

SS
0,0015
0,0048
0,0063

MS
0,0015
0,0004

F
3,7379

Significance F
0,0771

Statisticile generale ale ecuaţiei de regresie confirmă bonitatea modelului. Multiple
R=0,487353, deci legătura există şi este de intensitate medie. 23,7% din variaţia ratei reale de
creştere a PIB este explicată de variaţia volumul banilor spălaţi într-o economie. Modelul de
regresie pentru care s-a optat este valid (semnificativ la 8%). În concluzie, pe seria de date
studiată s-a putut stabili, pentru un prag de semnificaţie de 8%, că volumul banilor spălaţi întro economie influenţează creşterea economică (măsurată ca rată reală de creştere PIB), între
cele două variabile existând o relaţie pozitivă. Creşterea volumului de bani spălaţi generează
creştere economică. Nu este dificil să ne imaginăm că, odată ce spălarea banilor s-a realizat,
banii sunt gata sa se întoarcă în economie furnizând fonduri pentru investiţii şi consum şi,
implicit, creştere economica (Araujo, Moreira, 2005, Masciandaro, 1999), combaterea spălării
banilor putând avea chiar şi efecte de măciucă (Cavalcante, Andrade, 2006). Chiar existând
măsuri de combatere a spălării banilor perfect eficiente nu este greu de presupus că activitatea
criminală va continua să existe. Teoriile etiologice moderne de psihologie criminală confirmă
acest lucru (Masciandaro, 1999, 2001). Pare să se desprindă ideea ca banii destinaţi combaterii
spălării banilor ar trebui realocaţi în combaterea activităţilor ilegale care îi generează, altfel
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doar se împiedică reîntoarcerea unor fonduri din economia subterană în economia reală.
Trebuie avut însa în vedere orizontul de timp la care ne referim. Deşi pe termen scurt logica şi
analiza datelor susţin concluzia de mai sus, pe termen lung efectele sunt diferite. Aici
intervine efectul inhibitor al unei activităţi criminale private de un profit ce poate fi folosit în
mod legal, precum şi o serie de alte efecte ce descurajează activitatea criminală.
1.1. Efectele pe termen lung ale crimei financiare şi spălării banilor
asupra creşterii economice
Examinând efectele pe termen lung ale spălării banilor şi ale crimei financiare asupra
celor trei sectoare economice principale: sectorul financiar, sectorul economiei reale şi
sectorul extern, putem desprinde următoarele: a. Efectele asupra sectorului financiar:
erodează instituţiile financiare crescând probabilităţile de fraudă; micşorează importanţa
rolului pe care sectorul financiar îl joacă în creşterea economică contribuind la destabilizarea
acestuia prin distrugerea reputaţiei şi încrederii; afectează şansele de creştere economică ale
ţării respective prin atragerea de sancţiuni economice şi/sau restricţionarea accesului său pe
pieţele financiare internaţionale; b. Efectele asupra sectorului economiei reale: reducerea
productivităţii prin investiţii care nu generează valoare adăugată pentru economie
(proprietăţile imobiliare, obiectele de artă, bunurile de lux); facilitarea corupţiei(1) şi
infracţionalităţii care, la rândul lor, frânează creşterea economică; creşterea riscului de
instabilitate macroeconomică prin instabilitatea cursurilor de schimb, a agregatelor monetare,
precum şi afectarea echilibrului bugetar; exacerbarea efectul de contagiune resimţit în cazul
crizelor financiare; c. Efectele asupra sectorului extern: facilitează migraţia ilicită a
capitalului, conducând la o reducere dramatică a resurselor de investiţie ale ţării(2); descurajează investiţiile străine(3) deoarece deteriorează încrederea agenţilor economici în sistemul
economic şi financiar al ţării respective; distorsionează operaţiunile de comerţ exterior prin
deteriorarea stabilităţii cursului de schimb(4) şi structurii importurilor. Concluzia de ansamblu,
urmărind aceste efecte, este aceea că spălarea banilor şi crima financiară dăunează puternic
creşterii economice durabile. Totuşi, în absenţa unor cercetări cantitative temeinice asupra
modurilor în care crima financiară şi spălarea banilor afectează dezvoltarea economică pe
termen lung a unui stat, unii observatori au propus adoptarea unei politici de inacţiune în acest
domeniu(5). În sprijinul politicii de inacţiune sunt aduse trei argumente: spălarea banilor
conduce la un flux de fonduri dinspre ţările dezvoltate către ţările în curs de dezvoltare;
efectele negative ale crimei financiare sunt resimţite mai ales la nivelul ţărilor dezvoltate;
impunerea unor măsuri de combatere a crimei financiare va conduce la scăderea încrederii
cetăţenilor în instituţiile financiare de pe teritoriul naţional. Andrade şi Veiga (2006) propun o
analiză mai detaliată la nivelul grupurilor de state şi opinează că statele dezvoltate au de
suferit atunci când adoptă măsuri drastice împotriva spălării banilor deoarece fondurile ilicite
vor migra către ţările mai sărace. Acestea din urmă vor fi tentate să le accepte pentru a-şi
finanţa creşterea economică. Astfel, principalul rezultat al implicaţiilor prezentate este
construirea unui cadru internaţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi crimei
financiare care are rolul de a contribui la creşterea economică „sănătoasă” şi sustenabilă a
statelor lumii.
2. Evaluarea nivelului banilor spălaţi în cadrul economiei naţionale prin raport
cu cea internaţională
Pentru sporirea gradului de acurateţe al cuantificărilor privind fenomenele de crima
financiara şi spălare a banilor am propus un model ce evaluează nivelul spălării banilor înainte
de plasamentul iniţial. Spălarea banilor reprezintă, în esenţă, o mişcare de fonduri. Există un
loc unde banii murdari sunt generaţi şi un loc în care aceştia sunt spălaţi. Cu toate acestea,
pentru a cuantifica nivelul global sau specific al spălării banilor nu este necesar să urmăm
mişcarea capitalurilor dincolo de plasamentul iniţial deoarece tranzacţiile, dincolo de acest
punct, capătă legitimitatea fluxurilor ordinare de capital. În termeni statistici, dacă s-ar urmări
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fluxul de capital de la plasamentul iniţial până la reintegrarea în circuitul economic inevitabil,
în efortul de colaborare internaţională, s-ar genera erori prin înregistrarea de mai multe ori a
aceluiaşi flux de bani murdari, aflat în diferite stagii ale procesului de curăţare. De aceea,
modelul propus evaluează nivelul spălării banilor înainte de plasamentul iniţial. Modelul
cuantifică într-o abordare microeconomică, volumul de bani negri generat de o economie
având ca date de intrare: • natura şi nivelul criminalităţii dintr-o anumită ţară (exprimat ca
număr total de infracţiuni raportate – pe fiecare tip de infracţiune) • nivelul mediu estimat de
bani murdari generat de fiecare tip de infracţiune în parte; • avuţia naţională. Ca punct de
plecare am avut raportul AUSTRAC, care estimează beneficiul generat de fiecare tip de
infracţiune din Australia. Plecând de la estimările acestui comprehensiv raport şi folosind baza
de date a United Nations Centre for International Crime Prevention, ce cuprinde înregistrări
anuale ale nivelurilor specifice ale criminalităţii în peste 100 de ţări, am trecut la extinderea
acestor rezultate la nivelul UK, Rusiei, României, Greciei, Elveţiei, Ciprului, Bulgariei,
Austriei, Luxemburgului, Germaniei, Olandei, Franţei, Spaniei şi SUA. Luându-se în calcul
cele mai profitabile 11 infracţiuni predicat şi multiplicând beneficiul mediu al fiecăreia dintre
acestea cu numărul de infracţiuni înregistrat pentru fiecare ţară, am obţinut un set de estimări
preliminarii ale nivelului de bani murdari generaţi de activităţile criminale pentru fiecare
dintre ţările de mai sus. Aceste estimări au fost mai apoi ajustate pe baza PIB/locuitor. Prin
aceasta am presupus că beneficiile unei activităţi criminale dintr-o ţară sunt proporţionale cu
PIB/locuitor din respectiva ţară. PIB/locuitor al Australiei este considerat ca indice 1.00,
celelalte rezultate fiind ajustate în funcţie de acesta. Rezultatele obţinute folosind acest model
sunt prezentate în tabelul următor.
Tabelul 5
Nivelul spălării banilor (%/PIB)
Tara UK Rusia Rom Grecia Elveţia Cipru Bulg Austria Lux Germ Olanda Fra Spania SUA
%/ 1,6 3,4 3,1
1,9
2,1
2,2
2,9
1,7
1,2 2,2
1,7 2,1 2,8
3,9
PIB

Utilizând acest model putem estima volumul banilor spălaţi în România în anul 2008
la 15.623 milioane lei, valoare ce plasează, în termeni relativi, România (3,1% din PIB) mai
bine decât Statele Unite ale Americii (3,9% din PIB) şi Rusia (3,1% din PIB), dar mai rău
decât Bulgaria (2,9% din PIB) şi Spania (2,8% din PIB). Scopul primordial al acestei abordări
microeconomice nu este acela de a calcula niveluri specifice şi globale ale spălării banilor ci,
în primul rând, de a păstra omogenitatea şi comparabilitatea rezultatelor între ţări – pentru a
putea determina gradul de corelare între nivelul spălării banilor şi diferiţi indicatori. În
estimarea nivelurilor specifice ale spălării banilor este posibil să mai intervină şi alţi factori
determinanţi, alte infracţiuni predicat generatoare de beneficii criminale. Includerea acestor
factori în modelul prezentat nu este însă de natură să denatureze estimările modelului, putând
doar sa le îmbunătăţească.
3. Indicatori şi metode existente de cuantificare a fenomenelor de economie
subterană, crimă financiară, spălare de bani şi grad de corupţie
3.1. Indicatori şi metode existente de cuantificare a fenomenelor de economie
subterană
Estimarea nivelului economiei subterane se realizează utilizând diverse tehnici, de la
modele econometrice şi metode statistice până la observarea liberă de către cercetători.
Aplicarea metodelor de estimare trebuie să ţină cont de particularităţile economice şi sociale
ale statului studiat, iar rezultatele obţinute trebuie interpretate cu prudenţă(6). Trecem în
revistă cercetările anterioare în domeniu, prezentând grupat indicatorii şi metodele existente
de cuantificare (cantitativa) a fenomenelor de economie subterana la nivel naţional prin
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comparare cu cel internaţional, şi furnizând pe scurt estimările cantitative acolo unde este
posibil: a. Abordări directe(7) – presupun estimarea sector cu sector a magnitudinii economiei
subterane, problema abordărilor directe fiind aceea că presupun un volum mare de muncă iar
eficienţa estimărilor obţinute este adesea scăzută şi nu pot oferi estimări pe un orizont larg de
timp(8). (România 22,7% din PIB; SUA 32,7–49,1% din PIB; Italia 2% din PIB). Principalele
metode directe de cercetare a economiei subterane sunt următoarele(9): ancheta statistică;
metoda eşantionului de control; monografia statistică; b. Abordări indirecte Abordările
indirecte utilizează indicatori macroeconomici, fiind folosite următoarele categorii de
indicatori(10): decalajul existent între venituri şi cheltuieli(11) (România, 20-40% din PIB);
decalajul existent între rata oficială de ocupare a forţei de muncă şi cea reală; (Italia, 14-33%
din PNB); decalajul existent între valoarea oficială a PIB şi cea obţinută prin analiza
volumului tranzacţiilor; decalajul existent între cererea actuală de monedă şi nivelul cererii
de monedă ce poate fi explicat prin prisma factorilor „normali” sau convenţionali. (SUA, 1014% din PNB); decalajul existent între valoarea oficială a PIB şi cea estimată pe baza
consumului de electricitate (Rusia – 40% din PIB, Bulgaria – 35% din PIB) şi alte abordări(12)
cum este MIMIC(13), bazată pe teoria statistică a variabilelor neobservate(14). Remarcăm faptul
că există o mare diversitate de metode de cuantificare a dimensiunilor economiei subterane,
ceea ce pune mari dificultăţi în calea derulării unei analize comparative.
3.2. Indicatori şi metode existente de cuantificare a fenomenelor de spălare
de bani şi crimă financiară
Datorită caracterului complex şi clandestin al fenomenelor de crimă financiară şi
spălare a banilor, cercetătorii nu au la îndemână instrumente care să le permită evaluarea şi
cuantificarea cu acurateţe a acestor fenomene. Majoritatea demersurilor din literatura de
specialitate, precum şi cele ale instituţiilor internaţionale, pot fi încadrate în două mari
categorii: abordări macroeconomice, care evaluează crima financiară pe baza dimensiunilor
economiei subterane, şi abordări bazate pe istoricul cazurilor de crimă financiară şi spălare a
banilor depistate de autorităţi. Niciuna din cele două categorii de abordări nu oferă estimări
satisfăcătoare având tendinţa de a supraestima, respectiv de a subestima dimensiunile
fenomenelor cuantificate. Ca alternativă la aceste abordări am prezentat modelul introdus de
John Walker, o abordare originală care urmăreşte să evalueze fluxurile globale de bani
„spălaţi” apelând la indicatori privind nivelul criminalităţii, profitabilitatea actelor criminale,
nivelul corupţiei, eficienţa regimului de combatere a spălării banilor, nivelul dezvoltării
economice şi chiar distanţa geografică dintre state. Rezultatele obţinute de Walker au la bază
o serie de ipoteze simplificatoare însă modelul său se pretează a fi dezvoltat prin utilizarea
unor ipoteze de lucru cu grad ridicat de complexitate. De asemenea, rezultatele sale
cantitative, chiar şi în această formă simplificată, sunt în mare parte concordante cu estimările
altor instituţii. Astfel, modelul propus de John Walker poate fi considerat o soluţie fezabilă la
problema cuantificării fenomenelor de spălare a banilor, o bază de pornire pentru cercetări
viitoare în domeniu.
3.3. Indicatori şi metode existente de cuantificare a gradului de corupţie
În prezent, literatura economică ce are ca subiect corupţia este în continuă dezvoltare şi
diversificare(15). Concentrându-ne asupra indicatorilor dezvoltaţi de Transparency
International (TI) putem utiliza pentru cuantificarea gradului de corupţie(16): Indicele de
Percepţie a Corupţiei (IPC) care măsoară gradul în care este percepută existenţa corupţiei în
rândurile oficialilor şi politicienilor; Barometrul Global al Corupţiei (BGC) care este un
sondaj de opinie privind percepţia publicului larg asupra corupţiei şi experienţele populaţiei
legate de acest fenomen; Indicele Plătitorilor de Mită (BPI(17)), care este un sondaj care
evaluează oferta de mită ce apare în derularea tranzacţiilor internaţionale. Pentru a obţine o
evaluare cât mai cuprinzătoare asupra felului în care este percepută corupţia dintr-un stat se
recomandă utilizarea cumulativă a celor trei indicatori prezentaţi.
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4. Indicele gradului de securizare al circuitelor băneşti
Pentru sporirea gradului de acurateţe al cuantificărilor privind fenomenele de crima
financiara şi spălare a banilor, şi pornind de la opiniile experţilor internaţionali din SUA,
Rusia, România şi alte şase ţări europene, asupra aspectelor legate de cadrul legislativ,
cerinţele de raportare, eficienta instituţiilor internaţionale implicate în lupta de combatere a
spălării banilor şi crimei financiare, am creat un indicator de evaluare a gradului de rezistenţă
al circuitelor băneşti la presiunile fenomenelor menţionate: indicele GSB. Acesta evaluează pe
o scara de la 0 la 100 percepţia specialiştilor din domeniu asupra gradului de securizare al
circuitelor băneşti, nivelul 0 reprezentând cel mai slab nivel de securitate, iar 100 nivelul
ideal. Acesta este singurul indice existent în prezent ce permite măsurarea gradului de
securitate a circuitelor bancare folosind simultan 13 criterii de evaluare, dintre care
enumerăm: • adecvarea cadrului legislativ şi a cerinţelor de raportare; • eficienta instituţiilor
implicate în lupta împotriva crimei financiare şi a spălării banilor; • adecvarea nivelului
pedepselor la riscul CFSB; • adecvarea instrumentelor şi metodelor de combatere la noile
sisteme de spălare a banilor; • capacitatea de prevenire a fenomenului.
În calculul indicelui GSB se tine seama, în primul rând, de măsura în care nivelul de
securitate al circuitelor băneşti corespunde noilor provocări generate de spălarea banilor şi
crima financiara. Pornind de la analiza noilor sisteme de spălare a banilor, prezentate în
raportul corespunzător etapei I a prezentului proiect de cercetare, am recurs la realizarea unui
set de 9 sondaje la nivel internaţional. Rezultatele studiului au reliefat gradul de securizare al
circuitelor bancare din diferite ţări. Din punct de vedere statistic, studiile au avut la baza atât
tehnica interviurilor în profunzime cu o serie de experţi de marca în domeniu, cât şi tehnica
sondajului însoţită de completarea unor chestionare construite de membrii echipei de
cercetare. Sondajele şi interviurile care stau la baza prezentului studiu au fost desfăşurate în
cadrul instituţiilor pieţelor financiar-bancare din SUA, Bulgaria, Rusia, România, Elveţia,
Cipru, Grecia, Slovacia, UK. Metoda preferata pentru conducerea interviurilor a fost
contactarea personala a fiecărui expert. Invitaţia de a completa unul dintre cele 9 seturi de
chestionare pregătite anterior a fost adresata fiecărui participant la studiu, independent de
participarea acestuia la interviurile în profunzime. Fiecare chestionar a fost expediat şi mai
apoi colectat individual, fiind rezervat în exclusivitate profesioniştilor pieţelor financiare
internaţionale. Cercetarea a surprins opinia a 105 profesionişti asupra aspectelor legate de
cadrul legislativ, cerinţele de raportare, eficienţa instituţiilor internaţionale implicate în lupta
de combatere a spălării banilor şi crimei financiare. Pe aceasta bază, şi utilizând indicatorul
GSB, am evaluat nivelul de securizare al circuitelor băneşti obţinând următoarele rezultate:
Tabelul 6
Indicele GSB
Indice GSB

SUA

Bulgaria

Rusia

25

40

43,46

România Elveţia Cipru Grecia Slovacia
45,18

51,79

57,5

62,5

70

UK
92,5

5. Studiu econometric în vederea stabilirii corelaţiilor existente între economia
subterană şi spălarea banilor, şi gradul de corupţie
Corupţia reprezintă una dintre cele mai vechi forme de manifestare ale criminalităţii.
Corupţia nu este o infracţiune de sine stătătoare, ci ea însoţeşte celelalte activităţi de crimă
organizată având rolul de le facilita desfăşurarea în bune condiţii, precum şi de a proteja
organizaţiile criminale. Cressey (1972) apreciază că nu mai puţin de jumătate din funcţiile
specifice unei organizaţii criminale intră în sfera corupţiei, fapt ce atestă o relaţie calitativă
puternică existentă între corupţie şi crima organizată. Deoarece atât corupţia, cât şi crima
financiară şi spălarea banilor prezintă legături strânse cu criminalitatea, este natural să
presupunem existenţa unor corelaţii între cele două fenomene. Modelul econometric prezentat
în continuare confirmă existenţa acestor relaţii. Pentru a stabili gradul de corelaţie dintre
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corupţie şi economia subterană, s-a folosit estimarea prin tehnica de fiting-aproximare a
relaţiei cantitative existente între gradul de corupţie, măsurat prin indicele de percepţie al
corupţiei, şi economia subterană, exprimată ca volum total de bani murdari generaţi de o
economie(18) aflaţi în stadiul de plasament iniţial al spălării banilor(19). IPC trebuie interpretat
ca un clasament al ţărilor, cu o scală de punctare de la 0 (foarte corupt) la 10 (foarte curat).
Această serie de date se constituie în variabila independentă a modelului econometric
prezentat în continuare.
Tabelul 7
Indicele IPC
Ţara

IPC 2008
7,70
5,00
2,10
3,80
4,70
9,00
6,40
3,60

Marea Britanie
Slovacia
Rusia
România
Grecia
Elveţia
Cipru
Bulgaria

folosind tehnica de fiting-aproximare, am prelucrat datele obţinute pentru estimarea
unei relaţii cantitative între corupţie, masurată ca indice de percepţie a corupţiei, şi economia
subterană, exprimată ca volum total al banilor murdari aflaţi inainte de plasamentul iniţial întro economie. Legătura dintre cele doua variabile a putut fi estimata ca o funcţie liniara de
forma y = a + b× x : y = 3,4991 – 0,2150× x. după cum era de aşteptat, între cele două
variabile există o corelaţie inversă – îmbunătăţirea indicatorului ipc (reprezentând scăderea
nivelului de corupţie) determină o scădere a nivelului economiei subterane. statisticile
generale ale ecuaţiei de regresie confirmă bonitatea modelului.
Tabelul 8
Statisticile ecuaţiei de regresie
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjust R Square
Standard Error
Observations

0,7215
0,5206
0,4407
0,5087
8

Tabelul 9
Analiza Varianţei
ANOVA
Regression
Residual
Total

df
1
6
7

SS
1,6861
1,5526
3,2388

MS
1,6861
0,2588

F
6,5159

Significance F
0,0433

Multiple R= 0,7215, deci legătura există şi este de intensitate mare. Peste 50% din
variaţia volumului banilor murdari generat de o economie este explicată de variaţia nivelului
corupţiei măsurată ca IPC. Valoarea Significance F (0,0433) este mai mica decât 0,05, deci se
infirmă ipoteza nula, modelul de regresie pentru care s-a optat este valid. De asemenea, aşa
cum reiese din tabelul de mai jos, p-value<0,05 ceea ce înseamnă că pentru pragul de
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semnificaţie α = 0,05 se poate respinge ipoteza de nulitate a termenului liber şi a
coeficientului b.
Tabelul 10

Estimarea coeficienţilor

Intercept
IPC 2008

Coefficients

P-value

3,4991
-0,2150

0,0003
0,0433

Lower
95%
2,3240
-0,4210

Upper
95%
4,6742
-0,0089

Lower
95,0%
2,3240
-0,4210

Upper
95,0%
4,6742
-0,0089

În concluzie, pe seria de date studiată s-a putut stabilii ca nivelul economiei subterane
depinde într-o măsură semnificativă de corupţie (măsurată ca IPC), putându-se determina la
acest nivel un model de regresie care să poată fi folosit în previziuni. Concluziile modelului
sunt sprijinite de rezultatele altor cercetători în domeniu, precum şi de opiniile unor instituţii
internaţionale. Andrade şi Veiga (2006) consideră că spălarea banilor şi corupţia reprezintă
două feţe ale aceleiaşi monezi. În timp ce spălarea banilor are scopul de a ascunde originile
profiturilor rezultate din infracţiuni, corupţia pregăteşte terenul pentru proliferarea acestui
fenomen. În consecinţă, este dificil de implementat un regim eficient de combatere a spălării
banilor într-un stat afectat de corupţie(20). În condiţiile corelaţiilor existente între cele două
fenomene este necesar ca autorităţile însărcinate cu combaterea crimei financiare şi a corupţiei
să examineze măsura în care asocierea acestora le afectează eforturile. În consecinţă, se
recomandă rectificarea strategiilor actuale în sensul eliminării slăbiciunilor existente, precum
şi întărirea cooperării internaţionale. Totodată, se poate lua în considerare înfiinţarea de
organisme integrate care să investigheze atât cazurile de spălare a banilor, cât şi cele de
corupţie.
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Economice din Bucureşti, 2006.
(15)
Conform Braşoveanu I., Braşoveanu L., „Evoluţii ale corupţiei şi corelaţia acesteia cu presiunea fiscală totală în
UE-27 Conform Conferinţa Internaţională Financial Crime and Securization of Banking Circuits in order to Prevent
and Fight against Money Laundering, Sinaia, 24-26 octombrie 2008.
(16)
http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/index.html
(17)
Prescurtare din limba engleză „Bribe Payers Index”.
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(18)

Este folosită definiţia economiei subterane asa cum apare în audierile Financial Crimes Division în fa a senatului
SUA, 16 Septembrie 1997. În această concepţie economia subterană este restricţionată la fenomenele infracţionale
pure i nu cuprinde munca la negru.
(19)
Am presupus prin aceasta „raţionalitatea” infractorilor, respectiv că orice infracţiune generatoare de beneficii
financiare este comisă cu scopul de a fi folosite aceste beneficii. După cum se va vedea în continuare am extins la 11
infracţiunile predicat ale spălării banilor, confirmând tendinţele recente care încearcă să completeze definiţiile clasice
ce consideră traficul de narcotice singura infracţiune suport.
(20)
Andrade J., Cavalcante Veiga L., „Money Laundering, Corruption and Growth: An Empirical Rationale for a
Global Convergence on Anti-Money Laundering Regulation”, Latin American and Caribbean Law and Economics
Association Annual Papers, 2006.
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Rezumat. Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activităţile
umane care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la
variabilitatea naturală a climei observate pe o perioadă de timp comparabilă. Efectele sunt
vizibile în special prin creşterea temperaturii globale cu 0,6-0,2°C de la momentul când a
început să fie monitorizată, respectiv anul 1860. În urma Protocolului de la Kyoto, Uniunea
Europeană a convenit asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Scopul lucrării îl
reprezintă analiza principalelor progrese înregistrate la nivelul Uniunii Europene, pentru
reducerea emisiilor urmare a aplicării instrumentelor economice şi fiscale.
Cuvinte-cheie: schimbări climatice; emisii; instrumente; măsuri; evoluţie.
Cod JEL: Q48.
Cod REL: 15F.
1. Introducere
Majoritatea comunităţii ştiinţifice a lumii este de accord că pot fi observate deja
schimbări climatice determinate de activităţile antropice ce produc emisii de gaze cu efect de
seră. În urma Protocolului de la Kyoto, Uniunea Europeană a convenit asupra reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră. Gazele cu efect de seră prevăzute în Protocolul de la Kyoto
sunt CH4, N2O, HFCs, PFCs and SF 6. În primăvara anului 2007, Consiliul Europei a stabilit
ca ţintă reducerea emisiilor cu 20% până în 2020 faţă de nivelul înregistrat în 1990.
UE ar fi pregătită să majoreze această reducere până la 30%. Figura 1 ilustrează
decalajul considerabil care există între proiecţiile statelor membre pentru 2020 şi obiectivele
UE pentru acelaşi an, din care rezultă că UE va trebui să-şi reducă emisiile mult mai rapid
după 2012 faţă de perioada 1990-2012. Acest fapt subliniază necesitatea ca UE şi statele
membre să elaboreze cât mai repede posibil legislaţia necesară pentru aplicarea tuturor
politicilor şi măsurilor noi identificate în pachetul de măsuri privind schimbările climatice şi
cel privind energia.
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Figura 1. Emisii efective şi proiecţii

După cum ilustrează figura 2, cel mai important sector este cel al energiei, care în
2005 a produs 80% din totalul emisiilor din UE-15, cu o creştere de 3% a emisiilor de GES
faţă de anul de referinţă. Sectorul energiei cuprinde, de asemenea, transporturile, care se află
la originea a 26% din emisiile acestui sector. Agricultura a cauzat 9% din totalul emisiilor de
GES, procesele industriale 8%, iar deşeurile 3%.
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Sursa: Agenţia Europeană de Mediu.
Figura 2. Evoluţia emisiilor de GES pe sector

Se preconizează că până în 2010 emisiile totale de GES ale UE-27 vor scădea cu
aproximativ 10,7% faţă de nivelurile din anul de referinţă. Această proiecţie se bazează pe
estimările proprii ale statelor membre, care iau în considerare toate politicile şi măsurile
existente la nivel naţional. Scăderea preconizată este de 13,2% dacă se ţine cont de efectul
mecanismelor de la Kyoto şi al rezervoarelor de carbon şi ar putea atinge 16,7% dacă
politicile şi măsurile naţionale suplimentare, care fac în prezent obiectul discuţiilor, sunt
aplicate la timp şi au rezultatele scontate.
În graficul de mai jos este prezentată diferenţa relativă între proiecţiile emisiilor de
GES pentru 2010 şi obiectivele corespunzătoare pentru 2010, pe baza politicilor şi măsurilor
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naţionale existente şi suplimentare, a utilizării mecanismelor de la Kyoto şi a rezervoarelor de
carbon. Semnul minus (-) indică o depăşire a obiectivelor de la Kyoto, iar semnul plus (+)
indică faptul că obiectivul nu a fost atins.
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Figura. Diferenţa relativă între proiecţiile emisiilor de GES pentru 2010
şi obiectivele corespunzătoare pentru 2010

2. Instrumente economice
Se aplică principiul „Poluatorul plăteşte” sub forma internalizării externalităţilor,
consecutive stabilirii corecte a cuantumurilor taxelor pe poluare solicitate agenţilor economici
emiiţători de GES. Instrumental este stimulativ, încurajând adoptarea celor mai bune
tehnologii în vederea scăderii emisiilor şi diminuării taxelor de poluare.
Această stimulare a capătat o încurajare parţială suplimentară prin Directiva UE
2003/87/EC „Directiva UE privind comercializarea emisiilor” sau ETS EU, care promovează
o schemă de comercializarea a emisiilor de GES.
ETS EU nu reprezintă un mecanism prevăzut de Protocolul de la Kyoto, ci un
instrument de reducere a emisiilor de GES, fiind concepută pentru a sprijini Statele Membre
pentru atingerea obiectivelor privind reducerea emisiilor de CO2 prevăzute de Protocolul de la
Kyoto în concordanţă cu principiul Poluatorul Plăteşte.
Schema stabileşte un sistem de limitare-tranzacţionare bazat în primă faza pe instalaţiile
industriale care emit CO2. Sectoarele industriale prevăzute în prima faza a aplicării schemei
cuprind: instalaţii de ardere de peste 20 MW, instalaţii de rafinare, cuptoare de cocs, precum şi
instalaţii de siderurgie, industria minelor, cimentului, sticlei, ceramicii, celulozei şi hârtiei.
Anul 2005 este primul an pentru care sunt disponibile date verificate referitoare la
emisiile de CO2 pentru instalaţiile acoperite de ETS. În 2005, ETS a acoperit aproape 50% din
totalul emisiilor de CO2 ale UE şi aproximativ 40% din totalul emisiilor de GES, echivalentul
a aproximativ două miliarde de tone.
În lipsa unor date verificate în mod independent privind emisiile pentru anii care au
precedat introducerea ETS, impactul acestei scheme asupra emisiilor este dificil de evaluat pe
deplin. Cu toate acestea, primele cercetări ştiinţifice indică posibilitatea ca nivelul acestora să
fi scăzut în 2005 în raport cu nivelul de dinainte de introducerea ETS.
În medie, 10.800 de instalaţii, care produceau aproximativ 2.020 Mt de CO2 pe an, au
participat în primii doi ani ai schemei de comercializare. Aceste instalaţii au primit certificate
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de emisii pentru aproximativ 2.080 Mt de CO2 pe an. Două treimi dintre aceste instalaţii sunt
clasificate drept instalaţii de combustie şi sunt răspunzătoare de 72% din totalul emisiilor. În 5
state membre (Austria, Irlanda, Italia, Spania şi Regatul Unit) emisiile verificate au fost
superioare certificatelor alocate
Evaluarea PNA pentru a doua perioadă de comercializare a început în 2006. Bulgaria
şi România, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, au întocmit PNA pentru
anul 2007. În medie, în urma evaluării tuturor PNA, plafonul fixat pentru UE a fost redus cu
aproximativ 7% în comparaţie cu emisiile verificate din 2005-2006. De la începutul evaluării
planurilor naţionale de alocare pentru cea de-a doua perioadă, în iulie 2006, preţul
certificatelor pentru 2008 a rămas între 12 şi 25 EUR.
Directiva 2003/87/CE a fost amendată prin Directiva 2004/101/CE, aşa-numita
directivă de legătură, care recunoaşte reducerile de emisii generate de proiecte IC –
Implementare în Comun şi Mecanismul de Dezvoltare Curată – MDC şi permite utilizarea
acestora în cadrul ETS.
3. Instrumente financiare
Impactul preconizat al IC şi CIE – Comercializarea Internaţională a Emisiilor poate
asigura surse adiţionale de venituri pentru proiectele de investiţii din România şi surse
adiţionale de finanţare a acţiunilor şi măsurilor interne din domeniul schimbărilor climatice.
Investiţiile pe care le pot susţine aceste mecanisme flexibile vor avea, direct sau indirect,
efecte pozitive considerabile asupra mediului şi economiei României.
Veniturile totale potenţiale din vânzarea de URE pe baza mecanismului IC în România
depind de potenţialul existent pentru proiecte IC. Până în prezent au fost deja contractate
proiecte care generează un volum de URE şi UCA de circa 7,5 milioane tone CO2, echivalent
corespunzator unei valori de circa 40 milioane Euro. Presupunând o rapidă punere în practică
a legislaţiei şi procedurilor referitoare la IC Modul I, acest volum ar putea creşte substanţial
până sfarşitul primei perioade de angajament (2012).
Potenţialul teoretic de comercializare internatională a emisiilor conform Articolului
17 al Protocolului de la Kyoto este mai mare. Analiza scenariilor privind emisiile de GES
realizate pentru cea de-a III-a Comunicare Naţională indică un volum suplimentar anual de
UCA de cel puţin 50 milioane tone CO2 echivalent în prima perioadă de angajament.
Comercializarea se va dsfăşura şi în cadrul unei Scheme de Investiţii Verzi-SIV şi prin
urmare volumele tranzacţionate în forma SIV vor fi limitate de proiectele potenţiale care sunt
fezable în cadrul SIV. Astfel, potenţialul de tranzacţionare va depinde şi de proiectarea SIV şi
de dorinţa cumpărătorilor de UCA de a investi în SIV a României pentru a sprijini deciziile de
utilizare a mecanismului IC şi a GIS în sectoarele acoperite de ETS UE.
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Rezumat. Impactul continuu al mediului economic nesigur a afectat forţa de muncă a
majorităţii organizaţiilor, generând o creştere continuă a şomajului, reduceri salariale şi
reduceri în beneficiile oferite, forţând tot mai multe companii să îşi revizuiască strategia de
compensare.
Compensarea angajaţilor constă într-o serie de elemente folosite cu scopul de a
atrage, reţine şi motiva personalul competent, însă, în special în Europa de Est, cel mai
important loc îl ocupă în continuare plata fixă, respectiv salariul de bază. Criza financiară
din ultimul an are un împact major în modelarea elementelor de compensare ce vor fi
restructurate treptat începând cu 2010.
Cuvinte-cheie: compensare ; structură salarială; buget salarial; forţă de muncă;
comunicare.
Coduri JEL: J30, J31, J33.
Coduri REL: 12F, 17C.
1. Introducere
În ultimul an impactul crizei financiare asupra economiei a zguduit planurile multor
companii, afectând piaţa forţei de muncă mai ales printr-o creştere continuă a şomajului.
Cererea consumatorilor şi investitorilor a scăzut în prima jumatate a anului, generând o
scădere dramatică a valorii acţiunilor. Severitatea acestor probleme a generat o intervenţie
fiscală a guvernelor în încercarea de a stabiliza acest declin cu uşoare rezultate înregistrate în
creşterea cererii pentru 2010, deşi anul următor se află încă sub semnul întrebării.
Conform IMF, cele mai mari creşteri economice vor fi înregistrate în China şi în India:

Restul
ţărilor

Sursa: IMF World Economic Outlook Data – Octombrie 2009.
Figura 1. Creşterea reală a produsului intern brut

50

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

Datorită dinamicii economiei curente, tot mai multe companii se luptă cu probleme de
şomaj involuntar şi de bugete salariale. În ciuda faptului că acum pachetele salariale oferă mai
mult decât salariul de bază, acesta rămâne în continuare cel mai mare factor de motivaţie.
2. Strategia de compensare
Compensarea angajaţilor este definită de totalitatea mijloacelor de plată pentru
serviciile primite de la anajat pe care angajatorul le foloseşte cu scopul de a atrage, reţine şi
motiva angajaţii competenţi. Toate elementele financiare pe care angajatul le primeşte ca şi
compensare sunt incluse în contractul acestuia sau în anexele contractuale.
Asociaţia profesională World at Work împarte compensarea în patru mari elemente:
• Plata fixă, care este de cele mai multe ori reprezentată de salariul de bază al
angajatului prestabilit prin contractual de muncă. Plata fixă nu depinde de performanţa
angajatului, dar este stabilită în funcţie de sistemul de gradare al slujbelor şi de nivelurile de
salarizare.
• Plata variabilă, care este strict legată de performanţa individului şi a organizaţiei.
Este plătită de obicei pentru o perioada fixă de timp (un ciclu) şi trebuie recâştigată prin
rezultate la începerea unui nou ciclu.
• Plata motivaţională pe termen scurt (incentive), care derivă din plata variabilă şi are
ca scop să recompenseze munca şi performanţa din decursul unui an sau mai puţin (de
exemplu plata bonusului annual).
• Plata motivaţională pe termen lung (incentive), care derivă din plata variabilă şi are
ca scop să recompenseze munca şi performanţa din decursul a mai mult de un an (de exemplu
acţiuni sau dividente).
În plină criză financiară strategia de compensare devine din ce în ce mai greu de urmat
şi stabilizat. Incapacitatea de plată, reducerile de buget, reglementrile guvernamentale, precum
şi trendurile pieţei afectează puternic şi în foarte scurt timp compensarea.
Printre factorii care influenţează intern filozofia de compensare, cei mai importanţi
sunt:
- Strategia de business şi performanţa financiară
- Planurile operaţionale, inclusiv productivitatea şi controlul costului
- Filozofia şi valorile organizaţiei
- Structura oganizaţiei
- Demografia forţei de muncă
- Capacitatea de plată.
Factorii externi cu impact asupra filozofiei de compensare sunt:
- Mediul economic curent şi activitatea competitorilor
- Direcţiile forţei de muncă
- Dinamica pieţii salariale
- Taxe şi impozite
- Tredurile sociale
- Aşteptările forţeri de muncă să fie plătite.
Performaţa este direct legată de strategia de compensare cu scopul de a motiva
angajatul pentru a atinge obiectivele stabilite. Printr-o strategie de compensare puternică
compania atrange şi reţine angajaţii potriviţi, încurajează anumite comportamente şi
recunoaşte performanţa, dar şi îmbunătăţeşte şansele de a atinge profitul estimat.
Angajatul percepe însă trei categorii de elemente în strategia de copensare aplicată:
1) Salariul de bază anual (care poate include şi al 12-lea sau al 14-lea salariu dacă
există)
2) Venitul total (Salariu de bază anual + bonus + comisioane)
3) Pachetul total (Venitul total + Beneficii).
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3. Structura salarială
Majoritatea companiilor globale care lucrează cu un număr mare de angajaţi (de regulă
peste 200) şi care au funcţii clar definite şi diversificate au dezvoltat structuri sau grile
salariale (pay levels). Structura salarială este folosită pentru a diferenţia între diverse trepte de
compensare oferite şi determină progresia salarială.
Termenul de „structură salarială” este adesea confundat cu termenul „grade levels”
însă ele se referă la concepte diferite. În marea majoritate a cazurilor structura salarială este
diferită de cea a gradelor/treptelor pentru angajaţi, deoarece gradelor pot fi identice la nivel de
global, dar grila salarială trebuie adaptată la nivel de ţară.
O structură salarială defineşte nivelurile de compensare pentru posturi, grupuri de
posturi şi oferă posibilitatea unei progresii salariale dacă condiţiile de performanţă şi
contribuţie sunt îndeplinite. Progresia graduală este de obicei inclusă în structura salarială
atunci când fiecare grad are ataşat un nivel salarial distinct.
Fiecare nivel prezintă un minim, un punct de mijloc, mediană şi un maxim. Diferenţa
procentuală între medianele a doua grade adiacente este cunoscută ca progresia de mijloc sau
diferenţială. Anumiţi factori cum ar fi nivelul funcţiei sau competiţia de pe piaţă pot afecta
această progresie.
Tabelul 1
Exemplu de structură salarială (valoare brută în RON, pe an)
Nivel
Conducere
Director
Manager
Profesional
Suport

Minim (80%)
140.000
105.600
80.000
41.600
26.400

Mijloc (100%)
175.000
132.000
100.000
52.000
33.000

Maxim (120%)
210.000
158.400
120.000
62.400
39.600

Structurile salariale sunt de regulă dezvoltate pe categori geografice (ţări, oraşe,
judeţe), sectoare (tehnic, financiar, producţie), funcţie (finanţe, marketing, resurse umane, IT,
vânzări) şi categori demografice.
Compa-Ratio este salariul de bază al angajatului comparat cu poziţia de mijloc din
grila salarială şi exprimat ca procent:
Compa-Ratio = Salariu real ÷ Valoarea mijlocie a nivelului salarial recomandat
Valoarea Mijlocie plus/minus 20% = Pay Level
Salariul este şi el direct legat de performanţa angajatului şi creştea anuală a acestuia
depinde în mod direct de aceasta. Marea majoritate a angajaţilor care îşi îndeplinesc funcţia la
nivelul aşteptărilor se situează în jurul unei Compa-Ratio de 100% (+, -) şi este dorit ca aceia
care îşi depăşesc cu mult aşteptările să se situeze în capătul superior al intervalului.
4. Tendinţe în creşterile salariale
Din ce în ce mai multe ţări dau semne că au ieşit sau sunt pe cale să iasă din criză. Cu
toate acestea, rata inflaţiei şi restricţiile financiare ale companiilor vor pune presiune pe
creşterile salariale şi bugete. Se estimează că inflaţia va continua să crească în 2010 afectând
modest bugetele salariale.
Conform consultanţilor Radford, două treimi din companii au îngheţat creşterile
salariale în 2009 şi mai mult de jumătate au reevaluat procesele în urma cărora alocă bugetele
salariale. Deşi majoritatea speră să poată oferi aceleaţi creşteri salariale ca şi în 2009, o parte
din companii vor ţine îngheţate salariile pentru încă un an.
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Sursa: Radford ISSIT – Septembrie 2008 şi Septembrie 2009 – Creşteri salariale
generale.
Figura 2. Creşteri salariale exprimate ca procent din salariu

În funcţie de natura produselor şi serviciilor oferite, companiile se împart în trei
categorii:
- Care îşi continuă activitatea aproape neafectată de criză şi care continuă să
înregistreze creşteri – impact minim asupra compensării
- Care manifestă îngrijirea faţă de posbilele efecte ale crizei şi care iau măsuri de
reducere a costurilor, însă înregistrează în continuare o oarecare creştere – impact mediu
asupra compensării prin stoparea angajărilor, controlarea promovărilor, introducerea
metodelor alternative de control al bugetului, precum şi îngheţarea salarilor
- Care sunt direct afectate negativ de criză şi care sunt obligate să reducă personalul,
să reducă salariile şi beneficiile oferite.
5. Concluzii
Impactul continuu al mediului economic nesigur a determinat tot mai multe organizaţii
să îşi revizuiască strategia de compensare. Organizaţiile trebuie să lucreze cu bugete moderate
însă cu aşteptări ridicate ale angajaţiilor care se aşteaptă nu numai la „pay for performance”,
dar şi la „pay for retention”. O atenţie deosebită trebuie acordată angajaţiilor cu performanţe
deosebite, în acelaşi timp continuând cu reducerile de personal mai puţin competent. Un
element cheie în 2010 va fi comunicarea către angajaţi pentru a îi ajuta să înţeleagă valoarea
pachetului salarial primit, şi mai ales a beneficiilor şi a valorii acestora pe termen lung, în
special într-o cultură cum este cea din Europa de Est, unde se pune valoare mai mult pe
compensarea pe termen scurt (salariu, bonus, asigurare medicală) decât cea pe termen lung, cu
materializare în câţiva ani (acţiuni şi dividente, conribuţii la pensiile private).
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Rezumat. Buna guvernare este o componentă cheie a politicilor şi reformelor pentru
reducerea sărăciei, pentru securitate la nivel naţional şi mondial, precum şi pentru
promovarea democraţiei şi a drepturilor omului. Multe ţări în curs de dezvoltare, în special
ţările cel mai puţin dezvoltate, sunt interesate de facilităţi create pentru fluxurile de investiţii
străine directe.
Declinul economic reprezintă o provocare pentru multe ţări în curs de dezvoltare
pentru că investiţiile străine directe au devenit una din cele mai mari surse de finanţare
externă. Unele aspecte privind implicarea statului în evoluţia investiţiior străine directe în
condiţiile actualei crize financiare sunt prezentate în această lucrare.
Cuvinte-cheie: investiţii străine directe; criza economică şi financiară; corporaţii
transnaţionale; buna guvernare; impactul crizei.
Coduri JEL: 23F, 59F, 59H, 45P.
Coduri REL: 10B, 10H, 10J, 19I.
1. Introducere
Accelerarea globalizării comerţului şi a fluxurilor de capital au dus la o creştere
economică rapidă în multe ţări, inclusiv în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările cu economii
în tranziţie (Roman, 2006, pp.63-65). Este cunoscută creşterea deosebită a exporturilor lor,
multor dintre aceste ţări crescându-le în mod semnificativ veniturile reale şi bucurându-se de o
creştere a ocupării forţei de muncă şi de o reducere a sărăciei. Multe ţări în curs de
dezvoltare, în special ţările cel mai puţin dezvoltate, nu au cunoscut creşteri ale redresării
economice, deşi au făcut eforturi pentru a face faţă provocărilor globalizării.
Sărăcia extremă a rămas în multe dintre ele şi acest lucru a fost legat de dependenţa de
produsele de bază, de o lipsă a capacităţilor de producţie şi a lipsei de acces la serviciile de
bază. Câţiva ani în urmă, provocarea majoră pentru comunitatea internaţională a fost de a
garanta globalizarea ca o forţă pozitivă pentru populaţia globului, dar şi de a face faţă
consecinţelor sale negative.
2. Investiţiile străine directe în prezent
Fluxurile de investiţii stăine directe (ISD) în lume au scăzut moderat în anul 2008,
după o perioadă de cinci ani de creştere neîntreruptă (Roman, 2009), în mare parte, ca urmare
a crizei globale economice şi financiare. Iniţial economiile dezvoltate au fost cele mai
afectate. Declinul s-a extins şi la ţările în curs de dezvoltare, investiţiile străine directe în cele
mai multe dintre acestea au scăzut, de asemenea, în 2009.
La nivel global intrările de investiţii străine directe au fost grav afectate de criza
economică şi financiară. Intrările de ISD sunt de aşteptat să scadă de la 1,8 mii de miliarde
dolari în anul 2008 până la mai puţin de 1,2 mii de miliarde dolari în 2009, cu o revenire lentă
în 2010 la un nivel de 1,4 mii de miliarde dolari (UNCTAD-WIR, 2009, p. 18).
În 2008 intrările de investiţii străine directe globale în ţările din Sud, Est şi din Asia de
Sud-Est au crescut cu 17%; investiţiile străine directe pentru Asia de Vest au continuat să
crească pentru al şaselea an consecutiv; intrările de ISD în America Latină şi Caraibe au
crescut cu 13% şi fluxurile de investiţii străine directe pentru Europa de Sud-Est şi
Comunitatea Statelor Independente au cunoscut o creştere pentru al optulea an consecutiv.
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În Sud-Estul Europei şi în Comunitatea Statelor Independente fluxurile de investiţii
străine directe peste graniţă au fost diferite în cele două semestre ale anului 2008: (i) în prima
jumătate au existat lichidităţi care au permis intrarea pe noi pieţe şi accesul la materii prime;
(ii) în a doua jumătate principalele caracteristici au fost dezinvestirea-repatrierea- şi stagnarea
achiziţiilor. Investiţiile străine directe ale Federaţiei Ruse peste graniţă au atins un nou nivel:
52 miliarde dolari, astfel încât această ţară se situează pe locul doi ca sursă de investiţii străine
directe printre ţările în curs de dezvoltare şi economiile în tranziţie, după Hong-Kong – China
(UNCTAD-WIR, 2009, p.74).
Fluxurile de investiţii străine directe către grupul celor nouă state membre intrate în
Uniunea Europeană în anii 2004 şi 2007 au scăzut cu 9 % în anul 2008. Astfel, aceasta a fost
de departe cea mai mică rată de scădere faţă de intrările de resurse în ţările din grupul EU-15.
Polonia cu 16,5 miliarde dolari, România cu 13,3 miliarde dolari, Republica Cehă cu 10,7
miliarde dolari şi Bulgaria cu 9,2 miliarde dolari însumează împreună 77 % din intrările de
resurse în întregul grup. În anul 2009 fluxurile de ISD au suferit scăderi în toate regiunile.
Tendinţele politicii investiţiilor străine directe din timpul crizei au fost în cea mai mare parte
favorabile acestora, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În unele ţări a apărut o abordare
mai restrictivă a investiţiilor străine directe. Există, de asemenea, tot mai multe dovezi de
măsuri protecţioniste luate de unele ţări în curs de dezvoltare.
Schimbările deosebite în ierarhia investiţiilor străine directe pe parcursul anului trecut
au cauzat modificări în clasamentul general al ţărilor gazdă şi al ţărilor furnizoare de investiţii
străine directe. În timp ce Statele Unite şi-au menţinut poziţia de cea mai mare ţară primitoare
(Roman, 2009 ), dar şi ca ţară de origine în 2008, multe economii în tranziţie şi în curs de
dezvoltare au apărut în calitate de mari beneficiari şi investitori: acestea au reprezentat 43% şi,
respectiv, 19% din intrările şi ieşirile globale de investiţii străine directe în 2008 (UNCTADWIR, 2009). Marea Britanie a pierdut poziţia de cea mai mare ţară exportatoare şi de ţară
beneficiară de investiţii străine directe între ţările europene (Roman, 2009). Câteva din ţările
europene s-au menţinut în ierarhia clasamentului atât la intrări, cât şi la ieşiri de investiţii
străine directe. Japonia şi-a îmbunătăţit poziţia de ţară furnizoare.
Investiţiile repatriate, împrumuturile şi rambursările de datorii în interiorul companiei
la firmele-mamă au depăşit fluxurile de investiţii brute străine directe într-un număr de ţări
(încă de la mijlocul anului 2008). De exemplu, investiţiile repatriate s-au ridicat la 110
miliarde dolari în cazul ieşirilor de investiţii străine directe din Germania, reprezentând 40%
din fluxurile sale brute de investiţii străine directe în 2008. Investiţiile repatriate au devenit
ceva obişnuit în timpul crizei. Motivaţiile pentru investiţiile repatriate au fost accentuate în
timpul crizei. Companiile transnaţionale (CTN) au redus costurile de exploatare şi, în unele
cazuri, iau parte la o masivă restructurare în industrie, în investiţiile pentru mediu, în
agricultură, în transporturi şi în alte domenii.
Există 82.000 CTN în lume, cu 810.000 filiale străine (UNCTAD, WIR, 2009, p. 24).
Aceste companii joacă un rol important în creşterea economiei mondiale. De exemplu,
exporturile filialelor străine ale CTN sunt estimate la aproximativ o treime din exportul
mondial total de bunuri şi servicii. Numărul de persoane angajate de către acestea în întreaga
lume a totalizat aproximativ 77 milioane în 2008. Statutul lor internaţional nu le-a îndepărtat
de actuala recesiune globală. Reducerea cu 4,8% a stocului de acţiuni de ISD a fost reflectată
în scăderea valorii produsului intern brut, precum şi a vânzărilor de bunuri,servicii şi active.
Criza economică şi financiară are un impact puternic, atât la nivelul industriei cât şi la nivelul
companiei. Acest lucru se reflectă în declinul profiturilor şi în restructurarea forţată (fuziuni,
vânzări-cumpărări, reorganizări interne). Rata de internaţionalizare dintre cele mai mari CTN
a scăzut în 2008 (estimări preliminare ale UNCTAD), iar profiturile lor globale au scăzut cu
27%.
În ceea ce priveşte structura pe sectoare a primelor 100 din lista CTN pentru anul
2007, majoritatea dintre cele mai mari a continuat să activeze în sectorul producţiei. Astfel,
General Electric,Toyota Motor Corporation şi Ford Motor Company au fost printre cei mai
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mari producători şi aceştia au fost afectaţi de criză (pentru Ford- Divizia SUA ). Divizia Ford
Motor Company pentru Europa a fost afectată în mai mică măsură datorită adaptării producţiei
în ultimii ani la cerinţele pieţei europene. În decembrie 2009 cel mai mare constructor
european de autoturisme Volkswagen a cumpărat 49,9% acţiuni de la producătorul auto
Porsche cu 3,9 miliarde de euro şi va prelua toată compania până la sfârşitul anului 2011.
Porsche va deveni a doua marcă a grupului Volkswagen pe care îl va ajuta să îşi atingă
obiectivul de a deveni cel mai mare constructor auto din lume până în 2018, depăşind Toyota.
De asemenea, achiziţia va permite Volkswagen să îşi extindă oferta de automobile de lux şi să
obţină un profit operaţional anual mai mare cu 700 milioane euro. CTN din sectorul serviciilor
au crescut constant cota lor în cadrul ierarhiei. Au existat 26 companii pe lista anului 2008, în
comparaţie cu 14 în 1993, cele mai mari fiind Vodafone Group şi Electicité de France.
3. Previziuni în domeniul investiţiilor străine directe
Despre previziunile referitoare la investiţiile străine directe globale se poate spune că
nu sunt atât de bune.
Pe termen scurt, extinderea recesiunii globale în 2009, creşterea lentă prognozată
pentru 2010, precum şi căderea drastică a profiturilor întreprinderilor vor influenţa fluxurile
de investiţii directe străine care se aşteaptă să fie scăzute. CTN apar ezitante cu privire la
extinderea activităţii lor internaţionale: majoritatea CTN mari (58% din ele) şi-au anunţat
intenţia de a reduce cheltuielile de investiţii străine directe în 2009 la nivelul celor din anul
2008 (estimări UNCTAD) cu aproape o treime din nivelul celor anticipate.
Previziunile pe termen mediu pentru investiţiile străine directe sunt mai optimiste.
CTN se aşteaptă la o redresare treptată a cheltuielilor lor privind investiţiile străine directe în
2010; jumătate dintre ele se aşteaptă ca investiţiile străine directe în 2011 să depăşească
nivelul din 2008. Statele Unite împreună cu China, India, Brazilia şi Federaţia Rusă sunt în
măsură să contribuie la redresarea în viitor a investiţiilor străine directe.
Spre exemplu, compania chineză Hoyo Agricultural Machinery Equipment a inaugurat
în toamna anului 2009 în România fabrica de tractoare de la Râşnov, o investiţie de 50
milioane de dolari, la această unitate urmând să fie produse anual 20.000 de tractoare destinate
pieţei europene. Industriile care sunt mai puţin sensibile la ciclul de afaceri şi care operează pe
pieţe cu o cerere stabilă (cum ar fi domeniul agroalimentar), precum şi cele cu perspective de
creştere pe termen lung (cum ar fi domeniul farmaceutic) sunt susceptibile de a fi motorul
creşterilor viitoare.
4. Câteva măsuri ale statelor în contextul crizei financiare
Investiţiile străine directe nu sunt cauza acestei crize. Criza a început în a doua
jumătate a anului 2007. Ea s-a agravat în ultimul trimestru al anului 2008 şi a determinat şi a
condus la încetinirea activităţii economice globale. Astfel, reducerea accesului la finanţare a
afectat capacitatea firmelor de a investi. Creditul a devenit mai puţin abundent şi mai scump.
Înclinaţia spre investiţii a firmelor a fost afectată de lipsa perspectivei economice în viitor.
Astfel, ieşirile de fluxuri financiare din ţările dezvoltate pe total se aşteaptă să se reducă în
2009 cu 3,8% comparativ cu creşterea cu 0,8% în 2008 şi aceasta este prima astfel de cădere
în perioada postbelică, confirmată de OECD, Naţiunile Unite şi Banca Mondială. 85 % din
companiile transnaţionale au raportat UNCTAD că impactul crizei economice a fost „negativ”
sau „foarte negativ” asupra cheltuielilor lor planificate pentru investiţii. Unele măsuri de
politică naţională introduse ca răspuns la criză sunt susceptibile de a avea un impact asupra
fluxurilor de investiţii străine directe şi operaţiunilor CTN într-un mod indirect. În acest
context, măsurile pot avea un efect pozitiv. Ele ar putea ajuta la stabilizare. În anul 2008
câteva ţări au continuat să liberalizeze reglementările privind investiţiile străine directe în
anumite domenii:  liberalizarea producerii curentului electric (Federaţia Rusă),  aprobarea
unei noi legi privind companiile bursiere (Ucraina),  simplificarea sistemului de impozitare şi
îmbunătăţirea lui pentru facilitarea iniţierii unei afaceri (Georgia).
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Multe guverne au întreprins acţiuni în timpul crizei globale pentru a susţine şi a întări
pieţe competitive în sistemul financiar bancar şi în alte domenii. Măsurile fiscale şi financiare
luate să limiteze efectele crizei globale ajută să crească cererea agregat, să stimuleze
redresarea economică şi să reducă dezechilibrele macroeconomice globale. Aceste
dezechilibre sunt o sursă de tensiuni în comerţ şi contribuie la menţinerea unui sentiment
protecţionist. Multe ţări dezvoltate şi câteva economii emergente au creat pachete de măsuri
economice stimulative şi pachete de ajutoare financiare, spre exemplu: Statele Unite au
acordat 12 miliarde USD pentru susţinerea programelor şi Uniunea Europeană a acordat 8
miliarde de euro (Hufbauer, Rubini, Wong, 2009). Pachetele de ajutoare financiare reprezintă
28% din PIB-ul Regatului Unit, 19 % în Germania şi 19% în Franţa. Pachetele de stimulare
fiscală pentru anul 2009 ca pondere în PIB au fost de 1,9 % în Franţa, de 1,9 % în Regatul
Unit, de 2,8% în Germania, de 3,5 % din PIB-ul total al OECD şi de 4% din PIB în
Australia, Canada, Coreea, Noua Zeelandă, Statele Unite. Pachetele de stimulare fiscală şi
financiară reprezintă 13 % din PIB-ul Chinei (OECD, 2009).
Unele măsuri ale statelor lumii pentru a limita efectele negative ale crizei financiare
sunt:
 cheltuielile guvernamentale destinate investitorilor, în special pentru garanţii acordate
sistemului bancar privat. De exemplu, guvernul Marii Britanii a cheltuit pentru unele măsuri
în scopul de a ieşi din criză sume care reprezintă aproximativ 30.000 £/pers. (50.000 $/pers).
SUA au cheltuit sume care reprezintă aproximativ 10.000. $/pers.
 un nou interes pentru acorduri încheiate între ţările dezvoltate, dar şi între ţările în
curs de dezvoltare şi ţările cu economii în tranziţie. De exemplu, în cursul anului 2008,
reţeaua de acorduri de investiţii internaţionale a continuat să se extindă: s-au încheiat 59 noi
tratate bilaterale de investiţii, crescând numărul total la 2.676. Numărul de tratate privind
dubla impozitare a crescut cu 75, ajungând la un total de 2.805. Numărul de alte acorduri
internaţionale de comerţ (în special acordurile de liber schimb care conţin obligaţii cu caracter
obligatoriu pentru părţile contractante cu privire la liberalizarea investiţiilor şi de protecţie) a
ajuns la 273 de sfârşitul anului 2008. În paralel cu creşterea numărului acordurilor
internaţionale de investiţii, numărul de state investitoare a continuat să crească, ajungând la
317 la sfârşitul anului 2008 (WTO, COMTD, 2009).
 credite către guvernele din ţările cel mai puţin dezvoltate acordate de către
instituţiile financiare internaţionale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială
etc. De exemplu Angola a primit $ 1,4 miliarde USD pentru ajustare structurală şi reforme.
Ca răspuns la gravele dezechilibre macroeconomice, guvernul din Angola a înnăsprit
politicile fiscale şi monetare. În acelaşi timp, guvernul Angolei trebuie să introducă unele
reforme structurale cum ar fi:
- transparenţa fiscală. Guvernul va publica rapoarte trimestriale privind execuţia
bugetului pentru a asigura o mai mare transparenţă şi o mai bună vizibilitate a marilor
întreprinzători ai statului.
- sistemul fiscal îmbunătăţit. Autorităţile au dezvoltat o strategie de reformă fiscală
care să conducă la încurajarea consumului având în vedere un sistem de impozitare facil; de
asemenea, se are în vedere simplificarea substanţială a sistemului de impozite pentru
îmbunătăţirea eficienţei colectării şi reducerea evaziunii. Strategia include înfiinţarea unei
autorităţi cu scopul consolidării sistemului fiscal bazat pe mai puţine scutiri fiscale, astfel
încât să stimuleze economia. Programul include măsuri de consolidare a normelor de
reglementare şi de supraveghere a Băncii Naţionale a Angolei pentru a limita riscurile legate
de încetinirea creşterii economice şi măsurile privind creditele în valută în scopul reducerii
gradului de dependenţă faţă de dolarul american. Aranjamentul stand-by va ajuta Angola în
restabilirea echilibrelor macroeconomice şi va conduce la atenuarea repercusiunilor crizei
economice globale în perioada aplicării programului stabilit. Pentru a pune o bază solidă
creşterii pe termen mediu, sunt necesare reforme structurale mai profunde, să încurajeze
competitivitatea şi să revigoreze dezvoltarea sectorului privat.
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 Ajutorul pentru comerţ. Este un set de măsuri luate de Organizaţia Mondială a
Comerţului pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare pentru  depăşirea constrângerilor
diverse privind construirea infrastructurii lor economice şi pentru  creşterea competitivităţii
acestora. Scopul acestui ajutor este de a facilita ţările în curs de dezvoltare să se integreze în
economia mondială şi să se asigure că acestea pot să beneficieze de o mai mare deschidere a
schimburilor comerciale şi accesului pe piaţă pentru exporturile lor de bunuri şi servicii.
Ajutorul pentru comerţ include subvenţii şi împrumuturi preferenţiale pentru: infrastructură –
construirea de drumuri, porturi, precum şi de telecomunicaţii care leagă pieţele interne şi
globale; capacitate de producţie – investiţii în industrii şi sectoare, astfel încât ţările pot
diversifica exporturile; asistenţă tehnică – sprijinirea ţărilor să dezvolte strategii de comerţ;
asistenţă de ajustare – ajutor prin costuri asociate cu reduceri de tarife, afilieri privilegiate sau
diminuarea condiţiilor de comerţ (WTO, 2008).
Câteva ţări dezvoltate s-au angajat să asigure ajutor pentru comerţ economiilor în
dezvoltare şi în tranziţie, spre exemplu: Japonia s-a angajat să asigure 12 miliarde USD pe an
între 2009-2011; Olanda – 550 milioane euro pe an între 2009-2011; Franţa – 850 milioane
euro din 2010 şi Regatul Unit s-a angajat să cheltuiască aproximativ 1 miliard £ pe an între
2009 şi 2011 pentru amplificarea creşterii economice şi a comerţului în cele mai sărace ţări
(OECD-WTO, 2009). Statele Unite s-au angajat să cheltuiască 2,7 miliarde USD anual pentru
ajutorul pentru comerţ începând din 2010. Uniunea Europeană şi statele ei membre s-a angajat
să asigure 2 miliarde euro anual din 2010 pentru asistenţă legată de comerţ (OECD-WTO,
2009).
5. Concluzii
Datele preliminare pentru 2009 indică un declin general al fluxurilor de investiţii
străine directe în economiile dezvoltate, în dezvoltare şi în tranziţie. UNCTAD se aşteaptă ca
în anul 2010 să înceapă o revenire uşoară.
Cu intervenţii guvernamentale masive în servicii bancare şi financiare, unele guverne
ale ţărilor dezvoltate au devenit cel mai mare sau unic acţionar în multe dintre cele mai mari
CTN. În astfel de situaţii, deoarece sunt cheltuite fonduri publice pentru redresarea CTN,
statele implicate au fost nevoite să intervină, să controleze anumite activităţi ale acestor
companii (nivelul salariilor pentru funcţiile de conducere, al primelor acordate personalului, al
altor avantaje nejustificate pe timp de criză). Această schimbare dramatică, împreună cu
căderea unora dintre cele mai mari CTN de servicii financiare, va influenţa în mod deosebit
investiţiile străine directe în toate domeniile, dar mai ales în domeniul serviciilor financiare în
viitor.
Este necesar ca guvernele să formuleze o politică strategică integrată pentru activităţi
ale companiilor transnaţionale în ţările lor. Acest lucru ar trebui să includă domenii economice
vitale, cum ar fi: dezvoltarea infrastructurii, concurenţa, comerţul şi facilitarea schimburilor
comerciale dintre state cu acelaşi nivel de dezvoltare sau nivele diferite.
Acordurile internaţionale au jucat un rol în asigurarea predictibilităţii, stabilităţii şi
transparenţei programelor naţionale de investiţii. Asigurarea investiţiilor, alte măsuri ale
ţărilor primitoare care încurajează investiţiile directe străine pot realiza o cooperare
internaţională utilă în activităţile viitoare.
Au fost manifestate puncte de vedere conform cărora unele măsuri ale ţărilor în curs de
dezvoltare ar putea duce la favorizarea investiţiilor naţionale în detrimentul investitorilor
străini. Unele state au început o discriminare faţă de investitorii străini şi/sau a produselor lor
în diverse moduri folosind anumite lacune din reglementările internaţionale.
Astfel, protecţionismul implică:  favorizarea achiziţiilor publice de pe piaţa internă,
în special proiecte publice majore în infrastructură  atenţionarea băncilor referitor la
credite acordate beneficiarilor externi, invocând excepţia de securitate naţională sau  mutarea
barierelor protecţioniste la nivel local. Pentru următorii ani o întrebare foarte importantă ar fi
ce politici de investiţii străine directe se vor aplica de ţările beneficiare odată ce economia
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globală va începe să-şi revină. Este posibil să se manifeste un nou val de naţionalism
economic în scopul de a proteja performanţele naţionale.
Împrejurările economice excepţionale în care au fost introduse programele arată că nu
există un model general de analiză a efectelor comerţului asupra părţilor lor componente izolat
de efectele macroeconomice peste graniţă ale programelor înseşi.
Rolul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) este de a încuraja fluxurile
adiţionale Ajutorului pentru Comerţ de la donatori pentru a susţine cererile ţărilor beneficiare.
Multe dintre măsurile specifice politicii de investiţii luate de ţările în curs de dezvoltare
în perioada noiembrie 2008-iunie 2009 nu au fost restrictive faţă de investiţiile străine.
Pentru România este important să limiteze efectele crizei economice şi financiare
deoarece sunt multe întreprinderi, printre care şi companii transnaţionale, care au dificultăţi
financiare.
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Rezumat. Ideea integrării conceptului de dezvoltare durabilă în politicile sectoriale a
fost promovată în iunie 1998, cu ocazia Consiliului European de la Cardiff, când un număr de
sectoare economice între care şi energia au fost propuse pentru abordare integrată.
Lucrearea de faţă analizează principalele obiective operaţionale ale integrării politicii de
mediu în politică energetică, precum şi instrumentele prin care se pot realiza aceste obiective
respectiv politicile orizontale şi politicile sectoriale.
Cuvinte-cheie: energie; integrare; politici; obiective; instrumente.
Cod JEL: Q48.
Cod REL: 15F.
1. Introducere
Politica energetică durabilă poate fi definită drept acea politică prin care se
maximizează bunăstarea pe termen lung a cetăţenilor, concomitent cu menţinerea unui
echilibru dinamic, rezonabil între siguranţă în aprovizionare, competivitatea serviciilor
energetice şi protecţia mediului. Obiectivul general îl constituie limitarea schimbărilor
climatice, a costurilor şi a altor efecte negative ale acestora asupra societăţii şi a mediului prin
utilizarea unor energii curate şi prin promovarea eficienţei energetice.
Temerile generale de efectul poluant al arderii combustibililor fosili asupra mediului şi
creşterea accentuată a facturii energetice pe fondul majorării accentuate a preţului ţiţeiului în
contextul unei dependenţe actuale de peste 50% de importurile de energii fosile şi estimată la
peste 80% pe termen mediu şi lung reprezintă câteva din cauzele care au determinat angajarea
Uniunii Europene într-un plan ambiţios de a devenii lider mondial în producţia de energii
regenerabile. În plus, sursele regenerabile de energie par să reprezinte singurele resurse la care
UE dispune de o marjă de manevră confortabilă pentru a spori oferta internă de energie.
Piaţă UE a energiilor regenerabile înregistrează o cifră de afaceri anuală de 15 miliarde
euro şi utilizează un număr de 300.000 de angajaţi. În plus, la nivelurile actuale foarte ridicate
ale preţului ţiţeiului, energia regenerabilă a început să concureze cu preţul combustibililor
fosili.
Pornind de la premisa că nu-şi poate permite să-şi sporească dependenţa deja
accentuată de importurile de surse energetice primare fără a-şi afecta competivitatea
industrială şi sub presiunea constrângerilor din segmentul ofertei şi al cerinţelor de protecţie a
mediului, Uniunea Europeană a pus accent pe implementarea unei strategii energetice comune
axată, în principal, pe obiectivul utilizării eficiente a energiei comune.
Deşi este una din zonele cele mai eficiente din lume, sub aspectul consumurilor de
energie, UE dispune încă de un potenţial remarcabil de înbunătăţire a performanţelor actuale.
În „Cartea Verde asupra eficienţei”, din 2005, Comisia Europeană argumentează că până la
20% din consumul actual de energie al UE ar putea fi economisit: aceste economii ar
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reprezenta echivalentul a 60 miliarde euro, ar avea un efect benefic asupra securităţii ofertei
de energie şi ar genera circa un milion de noi locuri de muncă în sectoarele direct vizate.
Studiile efectuate au arătat că o gospodărire medie din cadrul Uniunii Europene ar putea să
economisească anual între 200 şi 1000 euro/an numai prin aplicarea unor măsuri simple de
eficienţă energetică.
2. Obiective operaţionale ale integrării
Principalele obiective operaţionale ale integrării politicii de mediu în politică
energetică au fost:
-creşterea ponderii surselor de energie mai curată (regenerabile, energie nucleară, gaze
naturale);
-promovarea măsurilor de conservare a energiei şi a eficenţei energetice;
-reducerea impactului asupra mediului, a producţiei şi consumului de energie.
Ţinte:
− Către anul 2010 sursele regenerabile vor trebui să asigure în medie 12% din
consumul de energie primară, 21% din consumul de energie electrică ale UE.
− Pentru anul 2015 este prevăzută o creştere până la 15% a ponderii surselor
regenerabile în consumul de energie primară.
− În 2010 biocarburanţii urmează să asigure 5,75% din consumul total de carburanţi
de transport al UE (obiectiv orientativ stabilit prin Directiva 2003/30/EC), iar către anul 2015,
ponderea acestora ar urmă să atingă 8%.
− Realitatea unor economii globale de 19% din consumul final de energie, până în
anul 2017 (conform Directivei privind eficienţa energetică a consumului final şi a serviciilor
energetice).
La nivelul Uniunii Europene au fost luate o serie de măsuri, printre care:
Adoptarea şi implementarea unui plan ambiţios (Plan de acţiune asupra eficienţei
energetice) de valorificare a potenţialului de economisire a energiei în UE, într-un cuantum
echivalent cu 20% din consumul actual, până în 2020.
Analizarea modului de îndeplinire a sarcinilor existenţe (2010) pentru sursele de
energie regenerabile şi promovarea acestora într-o manieră eficientă sub aspectul costurilor pe
termen lung şi concomitent cu utilizarea biocarburantilor în sectorul transporturilor.
Sprijinirea cercetării şi dezvoltării biocarburantilor de generaţia a II-a
Promovarea utilizării biomasei cu scopul de a diversifica sursele de energie ale UE, a
reduce emisiile de gaze de seră, de a crea noi locuri de muncă şi oportunităţi de creştere a
nivelului de trăi în zonele rurale, prin extinderea propunerilor cuprinse în Planul de Acţiune al
Biomasei în următoarele sectoare: încălzire şi răcire, electricitate, transport.
Creşterea eficienţei centralelor electrice prin promovarea utilizării turbinelor pe gaz în
ciclu combinat căldură/electricitate.
3. Instrumente pentru atingerea obiectivelor
La nivelul comunitar, sunt promovate instrumente prin care se pot realiza aceste
deziderate respectiv, politici orizontale şi politici sectoriale.
3.1. Politici orizontale
Sunt menite să prevină şi să atenueze impactul negativ al creşterii necontrolate a
consumului de energie, prin instituirea unui anumit control indirect asupra acestuia, îndeosebi
prin intermediul preţurilor energiei, care trebuie să reflecte costurile reale, inclusiv cele
legale de externalităţi, şi să încurajeze conservarea energiei.
Principalele instrumente ale politicilor orizontale sunt liberalizarea, politicile
financiare şi fiscale, diseminarea noilor tehnologii.
Principalele instrumente legislative în UE sunt Directiva asupra electricităţii produsă
din surse de energie regenerabile (COM /2001/77); Directiva biocarburilor (COM/2003/30);
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Decizia Consiliului Europei nr. 93/500/EEC privind promovarea surselor energetice
regenerabile (programul Altener); Direcţia Consiliului 92/75/EEC detaliată într-o serie de
directive ale Comisiei Europene pentru etichetarea energetică a aparatelor casnice.
Instrumente economice: - Liberalizarea pieţei energiei pe piaţa internă; ca urmare a
acestei acţiuni se poate asigura competiţie sănătoasă şi se poate garanta siguranţa alimentării
cu energie, întărind competivitatea economiei europene. - Decuplarea consumului de energie
de creşterea economică este o tendinţă a politicii comune prin care se încearcă reducerea sau
stoparea influenţelor negative ale sectorului energiei asupra mediului şi vieţii sociale,
instrumentul recomandat fiind conservarea şi utilizarea eficientă a energiei.
Instrumente fiscale: - Impozitarea energiei reprezintă pe o piaţă tot mai deschisă un
instrument flexibil şi eficient de încurajare a schimbării comportamentului producătorilor şi
mai ales al consumatorilor, pe linia promovării eficienţei energetice.
Instrumentul politicii fiscale este menit să elimine distorsiunile la nivel naţional şi
disparităţile între producătorii de energie, să încurajeze conservarea energiei şi să conducă la
internalizarea prejudiciilor aduse mediului înconjurător (internalizarea externalităţilor
negative şi contribuţia la reducerea emisiilor de CO2 ).
Armonizarea la nivelul comunitar a cadrului impozitării produselor energetice este
necesară pentru distorsiunile de natură concurenţială pe piaţa unică europeană. Politica fiscală
trebuie să aibă însă un rezultat net neutru, ceea ce înseamnă că majoritatea impozitelor asupra
serviciilor eficiente neenergetice trebuie compensată prin reduceri ale taxelor percepute
asupra forţei de muncă sau asupra unor activităţi eficiente sub aspect energetic. Aceasta
obligă statele membre să utilizeze veniturile rezultate din aceste activităţi în măsură de
eficienţă în loc că acestea să fie cheltuite pentru alte iniţiative.
Între oportunităţile de promovare a eficienţei energetice prin sistemul fiscal propuse
spre dezbatere de către Comisia Europeană menţionăm:
-concentrarea eforturilor asupra accizelor în anumite domenii esenţiale (de exemplu,
armonizarea ratelor de taxare acolo unde intervin distorsiuni ale concurenţei, utilizarea taxelor
diferenţiate pentru promovarea regenerabilelor etc);
-apropierea nivelurilor accizelor la produsele energetice de cele aplicate energiei
electrice consumate în procesul de producţie (la un nivel mai mare) şi introducerea indexării
automate pentru a fi evitată eroziunea taxelor datorată inflaţiei;
-taxarea specifică a transporturilor atât în ceea ce priveşte accizele, cât şi taxa pe
valoarea adăugată;
-ajustarea condiţiilor referitoare la comerţul de graniţă;
-taxarea consumului de energie pentru obţinerea energiei termice, mai ales în cazul
clădirilor foarte mari nou construite;
- raţionalizarea sistemului de execeptare şi de facilitate a taxării.
Instrumente de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) - Diseminarea noilor tehnologii. În
vederea susţinerii acestui proces este necesară dezvoltarea unor pieţe care să absoarbă noile
tehnologii prin intermediul producţiei bazate pe economiile de scară. În acest context
achiziţiile publice pot deveni un instrument extrem de util. În aprilie 2005 Comisia Europeană
a adoptat o propunere pentru al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare, care
pentru domeniul energetic a stabilit ca priorităţi utilizarea resurselor regenerabile, dezvoltarea
tehnologiilor curate de exploatare a cărbunelui, eficientizarea reţelelor energetice şi programe
de cooperare pentru promovarea în plan general a eficienţei energetice. Promovarea
rezultatelor cercetării şi a celor mai bune practici se va realiza cu ajutorul unui ghid pentru
perioadă 2005-2008, în bază căruia statele membre UE sunt încurajate să lanseze programe
anuale specifice de acţiune pentru promovarea şi implementarea eficienţei energetice.
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3.2. Programe sectoriale
3.2.1 Construcţiile
Construcţiile reprezintă cel mai important domeniu din UE în ceea ce priveşte
potenţialul de conservare a energiei.
Ţinte: Realizarea unor economii de 40 Mtep (Mega tone echivalent petrol) în
perioada 2006-2013, numai prin aplicarea de măsuri de eficienţă energetică în construcţii.
Instrumente economice, combinate cu politici de cercetare/dezvoltare: Folosirea unor
tehnologii eficiente energetice, disponibile şi aplicabile economice, poate reduce consumul de
energie în clădiri cu cel puţin 1/5, ceea ce echivalează cu o diminuare de 10% a importurilor
petroliere nete şi cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră.
De asemenea se va încuraja utilizarea resurselor energetice regenerabile la noile
clădiri, reconectarea sistemelor de încălzire şi de aer condiţionat, resurse multiple de energie,
integrarea tehnologiei fotovoltaice şi a panouriloe solare la acoperişuri sau faţadele clădirilor.
În principiu, s-ar putea economisi până la 50% din energia consumată dacă s-ar aplică aşanumitul „iluminat inteligent”, aşa cum este prevăzut în „European GreenLight Programme”.
Instrumente voluntare: principalul instrument de realizare a acestui obiectiv îl va
constitui certificatul pentru performanţa energetică a clădirilor, elaborat pe baza a circa 30 de
standarde europene în domeniu. Acestea vor fi aplicate la nivel naţional prin acorduri
voluntare, negociate la nivel comunitar.
3.2.2. Industrie
Acţiuni la nivelul UE:
-Încheierea unor acorduri pe termen lung privind eficienţa energetică;
-Creşterea producţiei în ciclu combinat de energie termică şi electrică (CHP);
-Creşterea rolului eficienţei energetice în serviciile de energie oferite de companiile de
distribuţie;
Instrumente legislative:
-Directiva privind producţia de căldură şi electricitate în ciclu combinat;
- Directiva-cadru referitoare la Ecodesign;
- Directiva Consiliului 92/75/EEC detaliată într-o serie de deirective ale Comisiei
Europene pentru etichetarea energetică a aparatelor casnice.
Instrumente voluntare: Domeniul aparaturii electrocasnice se pretează la înbunătăţiri
majore prin combinaţia măsurilor de informare a consumatorilor cu acordurile voluntare.
Au fost adoptate măsuri de etichetare a produselor, astfel încât consumatorii să fie pe
deplin informaţi asupra consumurilor specifice de energie ale aparatelor pe care le utilizează.
Eco-design-ul constituie un prim pas către înbunătăţirea performanţelor energetice în „standby” (care poate reprezenta 5-10% din consumul total) şi la reducerea TVA pentru
echipamente eficiente.
3.2.3.Transport
Sectorul de transport este principalul responsabil de eşecul UE în îndeplinirea
obiectivelor Protocolului de la Kyoto. Sectorul de transport din UE este dependent în
proporţie de 98% de combustibili fosili şi de 96% de produsele petroliere. 90% din creşterea
preliminata a emisiilor de CO2 în perioadă 1990-2010 este atribuită transporturilor, iar
motoarele cu combustie internă vor reprezenta principala tehnologie disponibilă de transport
în anul 2030, care va utiliza preponderent carburanţi lichizi fosili şi regenerabili.
Ţinte: realizarea unor economii medii la consumul de carburanţi de circa 25% până în
2008-2009, comparativ cu anul 19987, prin reducerea consumului mediu de carburant/100 km, la
5,8 litri în cazul benzinei şi la 5,25 litri pentru diesel. Această va antrena o reducere a emisiilor de
bioxid de carbon de 120 g/km, pentru toate autovehiculele de pasageri care se comercializează
pe piaţa Uniunii.
Instrument legislativ: Programul CARS 21.
Instrument voluntar: acordurile voluntare încheiate cu producătorii de maşini.
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Instrumente administrative pentru promovarea celor mai bune practici: introducerea
sistemului de etichetare a autovehiculelor, ceea ce presupune obligaţia statelor membre de a se
asigura că informaţiile referitoare la consumul de combustibili şi la emisiile de CO2 sunt
disponibile prin consumatori.
Instrumente fiscale: Calcularea taxei la impozitarea vehiculelor pe baza consumului
de carburant şi a emisiilor de CO2 şi particule: măsuri fiscale de descurajare a maşinilor
uzate şi de încurajarea a celor care utilizează carburanţii curaţi.
Instrumente economice. În UE este promovată o politică stimulativă de înlocuire
progresivă a motoarelor diesel cu motoare utilizând etanol, deoarece în zonă există capacităţi
mai mari de producere a bioetanolului decât a biodiesel-ului, datorită avantajului că se
utilizează o suprafaţa agricolă mai mică şi există perspective mai mari de reducere a
costurilor pentru producţia industrială; se vizează utilizarea motoarelor modificate utilizând
95% etanol în amestec cu motorină. Se are în vedere şi revizuirea standardului EN 14214
pentru a pemite înlocuirea metanolului cu etanol.
Stimularea producţiei şi achiziţiei de autovehicule cu grad redus de poluare utilizând
biocombustibili se poate realiza prin politicile fiscale.
S-a estimat că bioetanolul ar putea deveni rentabil la un preţ al ţiţeiului de 90
euro/baril, iar biodieselul la 60 euro/baril, dar evoluţia incertă a preţurilor ţiţeiului şi costul
producţiei de biodiesel fac dificilă cuatificarea costurilor pentru cei interesaţi.
Estimări preliminare sugerează că o pondere de 25% a biocarburanţilor în transportul
rutier al UE în 2030 ar putea însemna costuri suplimentare de 31 miliarde euro/an (la nivelul
UE), deci un plus de 6,6 eurocenţi/1 benzină şi 8,2 eurocenţi/1 la diesel.
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Rezumat. Lucrarea prezintă trăsăturile principalelor impozite şi taxe din Germania,
pornind atât de la legislaţia germană în materie, cât şi de la lucrări ştiinţifice recente pe
această temă. Cea mai mare atenţie este acordată impozitului pe venit şi, în cadrul acestuia,
impozitului pe salarii, care prezintă particularităţi interesante faţă de cel din alte ţări. Este
prezentat, de asemenea, impozitul profesional, care funcţionează în Germania încă din evul
mediu. Menţiuni aparte se cuvin, de asemenea, taxei de solidaritate şi regimului fiscal al
donaţiilor şi moştenirilor.
Cuvinte-cheie: impozitul pe venit; taxa pe valoarea adăugată (TVA); impozitul
professional; impozitul pe salarii; impozitul pe profit.
Cod JEL: G28.
Cod REL: 11Z.
Veniturile fiscale reprezintă în Germania, ca şi în alte ţări, principala categorie de
resurse bugetare. Impozitele şi taxele sunt stabilite, percepute şi repartizate, după caz, pe cele
trei niveluri ale organizării administrative şi fiscale: la nivel federal (Bund), regional (Land) şi
comunal (Gemeinde), aşa cum se va arăta pe parcursul expunerii. Majoritatea impozitelor sunt
reglementate la nivel federal – impozitul pe venit, impozitul pe profit, taxa pe valoarea
adăugată, taxele vamale, majoritatea accizelor, taxa de solidaritate şi altele. La nivelul
regiunilor, sunt reglementate taxele succesorale, impozitul confesional, impozitul asupra
mijloacelor de transport, unele accize, iar la nivelul comunelor – impozitul asupra terenurilor,
impozitul profesional, taxele privind animalele de companie etc. (Grefe, 2002, p. 32)
Din resursele bugetare de natură fiscală, cca două treimi provin din impozitul pe venit
şi din TVA. O pondere ridicată o au impozitul pe uleiuri minerale (petrol şi derivate) şi
impozitul profesional.
Mărimea încasărilor fiscale diferă relativ mult, atât între regiuni, cât şi între localităţile
unei regiuni. Pentru nivelarea acestor diferenţe au fost introduse mecanisme compensatorii,
care constau în transferul unor sume între regiunile donatoare, mai prospere, şi cele
beneficiare.
Impozitul pe venit, numit Einkommensteuer, priveşte, ca şi în alte state, veniturile
persoanelor fizice. Baza de impozitare este compusă din două mari categorii: venituri din
câştig, numite Gewinneinkünfte (determinate ca sold între veniturile şi cheltuielile
întreprinzătorului), şi veniturile din excedente, numite Überschusseinkünfte (determinate ca
diferenţa între veniturile brute şi costurile aferente obţinerii lor).
Veniturile din câştig cuprind trei tipuri diferite de venit:
∗ din agricultură şi silvicultură;
∗ din activităţi industriale şi asimilate;
∗ din activităţi independente, altele decât cele de mai sus.
În categoria veniturilor din excedente intră patru tipuri diferite de venit:
∗ de natură salarială;
∗ din capital;
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∗ din închirierea proprietăţii;
∗ din alte surse.
În prezent, în Germania se aplică impunerea în cote progresive pe tranşe de venit şi cu
minim neimpozabil. Astfel, veniturile anuale ale persoanelor fizice de până la 7.834 euro sunt
scutite de impozit, la veniturile cuprinse între 7.835-52.552 euro se aplică o cotă de impunere
de 14% (pentru ce depăşeşte 7.835 euro), la cele între 52.553-250.400 euro o cotă de 42%
(pentru ce depăşeşte 52.554 euro), iar la veniturile de peste 250.400 euro se aplică o cotă de
45%.
Impozitul pe venit serveşte ca bază (fictivă) de impozitare pentru impozitul
confesional, numit Kirchensteuer. Acesta este plătit de contribuabili în funcţie de apartenenţa
lor la comunităţile religioase şi reprezintă, în funcţie de regiune şi confesiune, circa 8-10% din
valoarea impozitului pe venit (Grefe, 2002, p. 174).
Impozitul pe salarii, numit Lohnsteuer, nu reprezintă în sistemul fiscal german un
impozit distinct, ci doar impozitul pe veniturile de natură salarială. Pentru determinarea
acestuia, legislaţia fiscală germană a introdus carnetul, clasele şi tabelele fiscale.
Carnetul fiscal, numit Lohnsteuerkarte, cuprinde datele personale ale angajatului
(numele, adresa, vârsta, starea civilă şi numărul de copii în întreţinere), apartenenţa
confesională şi clasa fiscală.
În prezent, există şase clase fiscale, numite Lohnsteuerklassen, în funcţie de starea
civilă, copiii în întreţinere, mărimea salariului şi numărul locurilor de muncă ale angajatului,
după cum urmează:
Clasa I – angajaţi singuri (necăsătoriţi, divorţaţi, văduvi, separaţi), în toate cazurile
fără copii în întreţinere;
Clasa II – angajaţi singuri, cu cel puţin un copil în întreţinere;
Clasa III – angajaţi căsătoriţi, când celălalt soţ nu obţine venituri salariale sau obţine
venituri salariale reduse;
Clasa IV – angajaţi căsătoriţi, când ambii soţi obţin venituri salariale, de regulă de
valori apropiate;
Clasa V – angajaţi căsătoriţi, care obţin venituri reduse (celălalt soţ fiind încadrat în
clasa III);
Clasa VI – angajaţi care obţin simultan venituri salariale din mai multe locuri de
muncă, pentru al doilea şi următoarele locuri de muncă (Lohse, 2001, p. 84).
Angajaţii pot opta pentru înscrierea în clasele III, IV sau V, în funcţie de mărimea
deducerilor oferite.
Tabelele fiscale, numite Lohnsteuertabellen, se întocmesc anual şi cuprind, pentru
fiecare clasă, sumele scutite de impozit compuse dintr-o deducere de bază la care se adaugă,
după caz, deduceri pentru întreţinerea locuinţei, pentru copii, pentru alte cheltuieli, în limita
unei anumite sume, care se stabileşte anual. Pe baza tabelelor fiscale se determină mărimea
impozitului lunar, care este reţinut prin stopaj la sursă şi virat de angajator. Impozitul pe
salarii se regularizează în cursul anului fiscal următor, prin compararea impozitului reţinut pe
baza tabelelor fiscale cu impozitul aferent unui venit mediu, calculat prin împărţirea venitului
salarial anual la 12. În urma regularizării rezultă o recuperare în favoarea salariatului, care nu
se restituie, ci se compensează cu sumele de plată în contul altor impozite.
Impozitul pe veniturile din capital, numit steuerpflichtige Einkünfte aus
Kapitalvermögen, sunt reţinute tot prin stopaj la sursă. Cota de impunere este de 25% din
venitul obţinut.
Impozitul pe profit, numit Körperschaftsteuer, este, ca şi în alte ţări, impozitul pe venit
al persoanelor juridice. Ponderea lui în ansamblul veniturilor fiscale este de numai circa 5%,
întrucât majoritatea firmelor sunt organizate juridic ca societăţi de persoane, care se supun
impozitului pe venit. În plus, instituţiile de interes public (ecleziastice, cultural-ştiinţifice şi
sportive) sunt scutite, iar fundaţiile şi organizaţiile nonprofit plătesc impozit doar în măsura în
care înregistrează venituri din activităţi de natură economică (Hoffman, 2001, p. 116).
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Legislaţia fiscală germană prevede determinarea impozitului pe profit în mai multe
etape. Cota standard de impunere, care a fost de 25% la începutul acestui deceniu, a fost
redusă anul trecut la 15%.
Persoanele fizice supuse impozitului pe venit şi persoanele juridice supuse impozitului
pe profit suportă şi taxa de solidaritate, numită Solidaritätszuschlag. Aceasta a fost introdusă
după reunificarea statului german, în condiţiile în care nivelarea diferenţelor de dezvoltare
social-economică dintre vechile landuri din R.F. Germania şi noile landuri din fosta R.D.
Germană necesita fonduri considerabile, pe o lungă perioadă de timp. Baza (fictivă) de
impozitare este formată din impozitul pe venit, respectiv pe profit, la care se aplică cota
standard de 5,5%, dar contribuabilii cu venituri mici beneficiază de scutiri sau reduceri.
Impozitul profesional, numit Gewerbesteuer, provine din evul mediu german şi a fost
introdus pe baza următorului raţionament: proprietarii de exploatări, ateliere, prăvălii etc.,
aflaţi pe teritoriul unei localităţi, erau datori să compenseze celorlalţi locuitori faptul că
denivelau şi sărăceau solul, poluau apa şi aerul etc,. indiferent dacă întreprinzătorul obţinea
profit sau nu. Legislaţia germană contemporană a menţinut acest impozit, de care beneficiază
comunele: cota de impozitare este între 1-5% din veniturile obţinute pentru întreprinzătorii
mici şi de 5% pentru corporaţii (Lohse, 2001, p. 99).
Taxa pe valoarea adăugată (TVA), numită Umsatzsteuer, a cunoscut numeroase
reglementări juridice în ultimele decenii, legate de apartenenţa Germaniei la Comunităţile
Economice Europene (CEE) şi, ulterior, la Uniunea Europeană (UE), care ar necesita o
abordare separată. În prezent, prin unificarea modului de calcul al acestei taxe la nivelul
statelor membre ale Uniunii Europene, ea se determină prin sistemul
Allphasennettoumsatzsteuer, care presupune însumarea impozitului aferent valorii nou create
pe fiecare verigă de producţie şi comerţ, plătit de consumatorul final.
Persoanele înregistrate în scop de TVA colectează TVA de la clienţii lor şi, totodată,
deduc TVA plătită furnizorilor. Plata se face trimestrial, pe baza decontului. Întreprinderile
mici, cu un volum al desfacerii sub 17.500 euro, sunt scutite de plata TVA. Întreprinderile
scutite nu au nici dreptul de a deduce TVA plătit în stadiile anterioare,
ceea ce duce, în practică, la creşterea preţului mărfurilor la cumpărătorul final.
Cota de impozitare a crescut în ultimul timp de la 16% la 19% pentru mărfurile
curente. Pentru produsele agroalimentare de larg consum, dar şi pentru publicaţii şi altele, se
practică o cotă de impozitare redusă, de 7%.
Scutirile de TVA privesc, în principal, livrările intracomunitare, numite
innergemeinschaftlicher Erwerb, precum şi livrările la export în state terţe, numite
Drittlandsgebiet, anumite categorii de servicii (de sănătate, culturale, sportive, de formare
profesională), închirieri şi altele.
Accizele, numite Akzisen, sunt percepute, ca şi în alte ţări, la anumite produse de larg
consum. Menţionăm că produsele petroliere sunt supuse impozitului pe uleiuri minerale,
numit Mineralölsteuer, care reprezintă cca 6% din totalul veniturilor bugetare de natură
fiscală. Principalele produse accizate sunt băuturile alcoolice (alcool, vin, bere), tutunul şi
cafeaua.
Impozitul pe circulaţia terenurilor, numit Grunderwerbsteuer, perceput la nivelul
regiunilor, în cotă de 3,5% din valoarea tranzacţiei, şi impozitul asupra terenurilor, numit
Grundsteuer, perceput la nivelul comunelor, în cotă de 0,35% din valoare comercială a
terenurilor, reprezintă surse importante de venituri (Mitu, 2009, p. 310) pentru comunităţile
locale respective.
În legislaţia fiscală germană este prevăzută impozitarea donaţiilor în natură între vii,
numite Sachschenkungen unter Lebenden, şi a bunurilor obţinute prin moştenire, numite
Erwerb von todes Wegen. În prima situaţie, se evaluează în bani valoarea donaţiei în natură,
după aceleaşi criterii aplicabile tranzacţiilor comerciale; la valoarea astfel calculată, se aplică
o cotă de impozitare între 7-15%. În cazul unor fundaţii familiale, numite Familienstiftungen,
prin care sunt trecute bunuri în natură de la generaţiile vârstnice la cele tinere, impozitarea se
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face la fiecare 30 de ani din momentul constituirii fundaţiei familiale. (Lohse, 2001, p. 125)
Pentru determinarea impozitului pe moşteniri, legislaţia a prevăzut existenţa unor clase fiscale
în funcţie de gradul de înrudire dintre defunct şi moştenitori. În calculul masei succesorale se
au în vedere donaţiile anterioare, averea din străinătate (chiar dacă ea este afectată de dubla
impunere), precum şi eventualele pensii sau drepturi de locuire viagere.
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MIGRAŢIA CREIERELOR ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII:
IMPACT ŞI CONSECINŢE
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Rezumat. Globalizarea, libera circulatie a persoanelor şi capitalurilor a condus la
crearea societatii cunoasterii, societate în care migraţia internaţională a personalului
calificat suscită interes atât pentru statul sursă, cât şi pentru cel ce absoarbe forţa de muncă.
Acest fenomen poate antrena în ţara de origine a forţei de muncă o reducere a veniturilor pe
locuitor cu efecte negative asupra creşterii economice în paralel cu manifestarea unei
externalităţi pozitive în ţara receptacol. În acest context, lucrarea îşi propune să analizeze
diferite aspecte ale conceptului de migraţie a creierelor, dar şi impactul pe care îl poate avea
asupra ţării de origine, respectiv destinaţie.
Cuvinte-cheie: migraţie; brain drain; externalităţi; fiscalitate.
Coduri JEL: D62, F22, H2.
Coduri REL: 10G, 13Z.
1. Fenomenul brain drain şi formele de manifestare
Societatea cunoaşterii se confruntă cu numeroase fenomene, unul dintre acestea fiind
cunoscut sub numele de brain drain adică migrarea personalului specializat. Fenomenul are o
istorie lungă el fiind cunoscut ca şi manifestare după anii ’60. Grubet et Scott (1966, pp. 268274), Johnson (1967, pp. 379-411) considerau migraţia creierelor ca fiind o pierdere atât de
competente dar şi financiară pentru ţara de origine cu efecte pe termen lung. Aceştia
susţineau că fenomenul poate provoca o criză a ofertei de forţă de muncă care poate influenţa
creşterea salariilor sau mai grav, daca populaţia are tendinţa de diminuare naturală, poate pune
în pericol existenţa instituţiilor naţionale. Pentru a contracara aceste efecte, Bhagwati (1974,
pp. 19-42) propune introducerea unei taxe pe migraţia specialiştilor.
UNCTAD priveste acest fenomen ca inechitabil identificandu-l cu un transfer invers
de tehnologie. Pentru ţările în curs de dezvoltare, termenul de brain drain desemnează o
emigrare permanentă sau pe termen lung a persoanelor calificate care au beneficiat de
investiţiile în educaţie suportate de societate din resurse bugetare. Acest transfer de
competente şi cunoştinţe este din ce în ce mai întâlnit în societatea cunoaşterii, el regăsindu-se
ca o pierdere pentru ţara de origine a migrantului (externalitate negativă) dar ca şi câştig
pentru ţara receptacol (externalitate pozitiva).
Actualmente observăm o mutare a tipurilor de mobilitate bazată pe competente şi
cunoştinţe spre tehnologia informaţiei şi cunoaştere (Wickramasekaro, 2003: pp. 167-203).
Studiul realizat de Docquier et Marfouk (2005, pp. 151-200) evaluează ca numărul
emigranţilor rezidenţi într-o ţară OCDE a crescut cu circa 50% în perioada 1990-2000 iar din
aceştia, cei cu calificare superioară a crescut mai repede decât cei necalificaţi de 2 ori şi
jumătate. Acest rezultat ne sprijină să remarcăm ca fenomenul migraţiei creierelor este în
expansiune.
În ultimele decenii, accentuarea fenomenului are mai multe cauze, una dintre acestea
fiind aceea că o persoană calificată are interesul să-şi maximizeze bunăstarea socială alegând
pentru aceasta acel stat care îi oferă o valoare optimă. Decizia de a emigra va fi rezultatul unui
compromis între beneficiile ce vor fi obţinute şi costurile ocazionate de emigrare (cost
financiar, psihologic etc.) iar maximizarea bunăstării sociale va fi realizată prin creşterea
nivelului de trai, obţinerea unui salariu ridicat, desfăşurarea activităţii într-un mediu ştiinţific,
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condiţii decente de muncă şi educaţie, cantitatea şi calitatea bunurilor şi serviciilor publice
oferite de stat, gradul de fiscalitate etc.
Consecinţele acestui fenomen sunt diferite asupra ţărilor în funcţie de gradul de
dezvoltare. Deoarece persoanele cu pregătire calificată contribuie, prin activităţile desfăşurate,
la dezvoltare economică susţinând prin impozite, taxe, contributii finanţele publice, emigrarea
lor va duce la pierderi de venituri bugetare care, în timp pot duce la subfinanţarea anumitor
sectoare (educaţie, sănătate, protecţie socială etc.). Mountford (1997, pp. 287-303)
menţionează că migrarea elitelor poate incita în ţara sursă la creşterea pregătirii profesionale
deoarece cu cât esti mai bine pregatit cu atît şi salariul este mai mare. La aceeaşi concluzie
ajung prin testări empirice şi Beine, Docquier et Rapaport (2001, pp. 275-289). Ei subliniază
că investiţia în capital uman şi rata creşterii economice produc efecte în sensul incitării la
specializare dar ca acest aspect nu poate sa contrabalanseze externalitatea negativă produsă de
exodul creierelor asupra forţei de muncă calificate decât dacă o parte din aceasta nu emigrează
şi crează plusvaloare în ţara natală.
2. Impactul şi consecinţele migraţiei creierelor asupra ţării de origine
dar şi asupra celei receptacol
În ţările dezvoltate individul îşi suportă din resurse proprii mare parte din costurile
legate de educaţia superioară cu toate că, din punct de vedere financiar el contribuie prin
impozite, taxe, contribuţii la formarea resurselor bugetului general consolidat. Investiţia în
capital uman ca investiţie în educaţie pentru obţinerea unei diplome de studii superioare oferă
avantaje considerabile în ţări ale Europei de Est, respectiv Ungaria, Polonia, Portugalia,
Republica Cehă, România (rata de randament reprezinta între 20%-30%). Şi totuşi, per
ansamblu, proporţia persoanelor ce obţin diplome în totalul populaţiei cu vârsta între 25 şi 64
ani este cuprins între 13% şi 18%, adică sub media OCDE (27%).
Ca o externalitate pozitivă asupra ţării de origine poate fi considerat transferul
fondurilor realizate de emigranţi în străinatate spre ţara de origine în scopul consumului,
economisirii sau investiţiei (OCDE, 2005) dar şi pentru reducerea sărăciei. Fondurile
transferate înregistrează, la nivel internaţional, valori importante cu tendinţa de creştere de la
102 mld $ (1995) la 232 mld.$ (2005), din care circa 72% reprezintă transferuri către ţări în
curs de dezvoltare. În anul 2007 la nivel mondial schimburile au urcat până la 318 mld. $ din
care fonduri repatriate în ţări în curs de dezvoltare circa 240 mld. $, cu 50% mai mult decât în
2002. Pentru ţările sărace aceste sume reprezintă principala sursă de finanţare externă în timp
ce pentru ţările est-europene reprezintă o sursă de valută relativ constantă. Principalele ţări
beneficiare de aceste transferuri în perioada 2004-2007 sunt prezentate în figura 1:
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Figura 1. Ţări beneficiare ale fondurilor transferate de emigranţi, mld $,2004-2007
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Ţările din care se transmit aceste sume sunt prezentate în figura 2 (selectiv) ceea ce
pentru unele reprezintă ponderi importante din PIB (Luxemburg 18,2%; Suedia 3,6%), iar
pentru altele depăşesc valoarea intrărilor de astfel de fonduri (Germania, Italia, Spania):
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Sursa: data from Eurostat, Ocde, World Bank.
Figura 2. Ţări din care sunt transferate fonduri de către emigranţi în 2007

Pentru ţările de origine repercusiunile pot fi semnificative asupra bugetului, caz în care
ar trebui să se ia măsuri complementare de contracarare a efectelor negative, printre acestea
amintim:
- restructurarea sistemului de finanţare a învăţământului superior prin gandirea şi
implementare unor programe de finanţare a studiilor pe baza unor scheme de împrumuturi în
locul subvenţionării şcolarizării de către stat,
- recuperarea costurilor cu formarea profesională de la cei care migrează,
- implementare unor mecanisme alternative pentru creşterea încasărilor bugetare
(diminuate în urma migrării), eventual reduceri de impozite acordate firmelor care angajează
absolvenţi de învăţământ superior sau care îşi desfăşoară activitatea în domenii de înaltă
tehnologie, care suportă costurile legate de perfecţionarea personalului.
UE acţionează prin mijloace politice, financiare şi umane pentru a pune în practică un
program coerent, amplu care să favorizeze transferul cunoştinţelor, dar şi întoarcerea
emigranţilor în ţările de origine pentru a contribui la dezvoltarea acestora. În figura 3 sunt
prezentate comparativ, pe anumite ţări, fenomenul migraţiei pe niveluri de educaţie,
constatându-se că dacă din Japonia specialiştii emigrează într-o proporţie de 1,2 % din total
migraţie, în ţări ale UE procentul creşte, ajungând până la 16,7% în cazul Marii Britanii.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

8
7
6
5
4
3
2
1
0
SUA

Rep.
Ceha

Ungaria Polonia

Marea Japomia
Britanie

Franta Germania

Italia

Educatie
redusa(invat.
Primar)
Educatie
medie
(invatam
secundar)
Specialisti
(invat tertiar)

Romania

Sursa: date din Docquier F, Marfouk A, International Migration by educational attainment,
2005 (World Bank contact PO 7620076-UPI 269656).
Figura 3. Migrare pe niveluri de educaţie în diverse ţări, 2000 (% din total migraţie)
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Constatam ca migraţia specialiştilor se realizează mai ales din ţările est-europene
(Polonia 14,1% ; România 11,8%) iar din figura 4 constatăm că în timp ce pentru ţările
dezvoltate fenomenul brain drain se menţine relativ constant pe perioada 1990-2000
(Germania, Japonia, SUA, Anglia) în ţările în curs de dezvoltare fenomenul se amplifică, ceea
ce susţine şi afirmaţia anterioară (în România se modifică pe grupa de varstă 22ani+ de la
7,7% în 1990 la 10,2% în 2000, din care 51691 de specialişti au emigrat în ţările UE 15 şi
95.823 specialişti în SUA).
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Sursa: date prelucrate dupa Beine M, Docquier F, Rapoport H, Measuring international
skilled migration, new Estimates Controlling for age of entry, july2006 (World Bank contract
PO 7641476).
Figura 4. Manifestarea fenomenului brain drain pe ţări,1990-2000, % din total, pe grupe de vârstă

Astfel, Franţa a creat un statut specific studenţilor străini şi cercetătorilor, Irlanda şi
Marea Britanie au realizat liste cu calificările caracterizate prin lipsa specialiştilor (ingineri
din domeniul IT, personal medical), Germania a pus în practică programe de emigrare
temporară pentru o perioadă de 5 ani (domeniul IT).
Docquier et Rapoport (2005, pp.1-27) pe baza testărilor empirice au demonstrat că
deficitul structural al creierelor europene este corelat cu caracteristici instituţionale,
economice şi istorice. Ei susţin că deşi în cadrul UE se obţin mai multe diplome de
specializare, dar şi de doctorat decât în SUA şi Canada totuşi cercetătorii sunt mult mai puţini
necompensându-se numărul celor plecaşi cu cei absorbiţi (in 2002, conform statisticilor
europene 29.760 specialişti din UE 15 au emigrat în SUA). Acest fapt nu a facut decât să
accentueze inegalităţile între ţările UE, dar şi să oblige UE să ia decizii de stabilire a unor
programe de acţiune în domeniul educaţiei continue pe perioada 2007-2013 pornindu-se de
la premisa că o societate bazată pe cunoaştere reprezintă cheia unor rate mai ridicate de
creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă în scopul atingerii obiectivelor Agendei
Lisabona.
În România, studiile realizate (Diminescu, 2005, pp.275-293; Nedelcu, 2003 pp. 43-63) au
demonstrat corelaţiile ce există între condiţiile economice, sociale şi politice şi fenomenul
migraţiei creierelor.
Considerăm că printre factorii ce influenţează acest fenomen se numără: PIB/loc,
cheltuielile publice pentru educaţie, rata şomajului în cadrul specialiştilor cu studii superioare,
cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare, condiţiile de desfăşurare a activităţii
profesionale, fiscalitatea etc.
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Constatăm că pe grupe de vârstă, în perioada 2000-2005, cea mai mare pondere a
emigranţilor este încadrată în grupa 26-40 de ani, cu o creştere de 80% în 2004 faţă de 2002
iar ca ţări de destinaţie principală enumerăm: Canada (1220 persoane în 2005 faţă de 2518 în
2000; Germania 2196 pers în 2005 faţă de 2216 în 2000; SUA 1679 persoane în 2005 faţă de
2142 pers în 2000; Italia 2713 pers în 2005 faţă de 2142 în 2000) în timp ce imigranţii în anul
2005 au înregistrat un număr de 3704 pers din care peste 80% provin din Republica Moldova.
În ceea ce priveşte implicarea statului în finanţarea cheltuielilor cu cercetare şi
dezvoltarea figura 5 indica evoluţia acestora, comparativ cu media UE-27:
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Sursa: date prelucrate Eurostat.
Figura 5. Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB, tari ale UE, 2001-2006

Constatam că România se situează sub media UE, fiind depăşită de ţări dezvoltate
(Germania, Franţa, Austria), dar şi de ţări mai puţin dezvoltate (Bulgaria, Polonia, Cehia) ceea
ce susţine teoria conform căreia dacă nu se creează un mediu propice pentru activităţile de
cercetare numărul specialiştilor se reduce fie datorită emigrării, fie datorită nealegerii pentru
specializare a acestor domenii.
Din totalul cheltuielilor aferente activităţii de cercetare-dezvoltare circa 28% din
fonduri sunt alocate pentru cercetare fundamentală în România faţă de media UE 27 unde
73% din fonduri se alocă acestui tip de cercetare. Dacă ne gandim că valoarea cheltuielilor cu
cercetarea-dezvoltarea pe locuitor exprimată în euro este în România de 20,6 euro (2006) faţă
de 8429 euro media UE-27 ajungem la concluzia că dacă se doreşte stoparea migraţiei
creierelor ar trebui revizuită această politică în corelaţie cu fiscalitatea.
În timp ce în ţările dezvoltate ponderea cheltuielilor publice cu educaţia în totalul
cheltuielilor publice oscilează în anul 2005 între 13,7% şi 9,5% (SUA 13,7%, circa 5,1% din
PIB; Canada 12,4% , circa 4,9% din PIB; Polonia 12,6% reprezentând 5,5% din PIB, Japonia
9,5% adică 3,5% din PIB) în România ponderea în PIB era de 3,48%.
De multe ori un factor ce determină migraţia creierelor este şi cel care se referă la
fiscalitate, respectiv la presiunea fiscală resimţită de contribuabil, comparativ cu satisfacţia
resimţită de acesta cu privire la utilizarea bunurilor şi serviciilor publice. Prin prisma
impozitării veniturilor persoanelor fizice apreciem că România, prin practicarea unei cote
procentuale proporţionale de 16% ar putea fi considerată un spatiu optim de desfăşurare a
activităţii comparativ cu alte ţări ale Europei. Dar din cauza altor factori România nu numai că
nu atrage creiere, ci le pierde, de exemplu numărul studenţilor care aleg să-şi continue studiile
în alte ţări UE este în creştere faţă de numărul celor care doresc să studieze în România,
situaţie ce se regăseşte la nivelul întregii UE.
România se află în situaţia de a-şi regândi componentele sistemului educaţional
(inclusiv cercetarea) în corelaţie cu cel financiar, respectiv să regândeasca sistemul de
facilităţi fiscale ce pot fi acordate specialiştilor (este adevărat că a existat la un moment dat
reducerea impozitului pe salarii aferent specialiştilor IT), în speranta că, fiind luate şi alte
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măsuri de ordin economic, aceştia fie nu vor mai pleca fie, dacă sunt în străinătate vor alege să
se întoarcă pentru a susţine prin cunoştinţele acumulate dezvoltarea ţării.
Printre opşiunile pe care România le are pentru a stopa acest fenomen şi a se
transforma dintr-o ţară de emigraţie într-una de imigraţie enumerăm:
- investiţii în formarea forţei de muncă,
- restructurarea forţei de muncă şi pregătirea ei în corelaţie cu cerinţele pieţei,
- lansarea unor programe prioritare pentru cercetători
- finanţarea educaţiei conform prevederilor legale (6% din PIB),
- elaborarea unor strategii pe termen mediu şi lung privind fluxul de ieşiri şi intrări de
specialişti,
- susţinerea specialiştilor prin măsuri cu caracter fiscal (reduceri de impozite, scutirea
de TVA a cărţilor de specialitate etc.),
- consolidarea sistemului de educaţie şi sănătate.
Concluzii
Brain drain este influenţat de diveşi factori atât instituţionali, cât şi financiari, sociali
sau politici. O ţară care înregistrează o creştere a migraţiei creierelor trebuie să pună în balanţă
câştigurile sau pierderile pe care la poate provoca fenomenul, încercând să găsească un
echilibru astfel încât să nu se adâncească diferenţele între ţări ca şi creştere şi dezvoltare.
Dacă am gândi naţionalist, statul respectiv ar putea împiedica, prin îngrădirea liberei circulaţii,
acest fenomen, caz în care însă s-ar încălca drepturile omului. Dacă pierderile sunt regăsite
sub forma pierderilor de capital uman, de reducere a creşterii economice şi a productivităţii, a
încasărilor fiscale, a finanţării serviciilor pentru educaţie, câştigurile pot fi regăsite sub forma
transferurilor în valută, a transferului de tehnologie şi investiţii prin canalul diasporei,
integrarea în piaţa mondială etc. Migraţia creierelor provoacă modificari şi în cazul ţărilor
care-i primesc: se modifică structura populaţiei, se influenţează schimburile comerciale, poate
creşte rata şomajului în cadrul celor necalificaţi, iar dacă au drept de vot se poate modifica
echilibrul politic.
În societatea cunoaşterii UE trebuie să acţioneze pentru reglarea fluxului de specialişti;
se impun măsuri care să regleze problemele structurale, susţinerea cercetării şi a cercetătorilor
prin salarii, un mediu ştiinţific adecvat, legături strânse între mediul academic, politic, social
şi de cercetare, astfel încat să se reducă din diferenţele faţă de sistemul pus la punct în SUA.
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Rezumat. Aspectele legate de efectele generate de competiţia fiscală asupra
economiilor statelor membre ale Uniunii Europene au fost şi rămân în actualitate. În vederea
asigurării bunei funcţionări a Pieţei Unice, statele membre au întreprins măsuri cu scopul
eliminării competiţiei fiscale în materia impozitelor indirecte şi a consumului. Rămân însă
mulţi paşi de parcurs în privinţa armonizării impozitelor directe, căile de acţiune neputând
viza numai statele membre ale Uniunii Europene, în contextul realităţii internaţionalizării
fluxurilor de capital.
Cuvinte-cheie: competiţie fiscală; integrare economică; venituri bugetare; mobilitatea
capitalurilor; mobilitatea forţei de muncă.
Coduri JEL: E62, F15, F22, H71.
Coduri REL: 3D, 8K, 10F, 10G.
1. Introducere
În contextul integrării economice şi al creşterii mobilităţii factorilor de producţie,
fenomenul competiţiei fiscale constituie obiectul unor multiple analize. Conceptul de
„competiţie fiscală” a fost introdus de Charles Tiebout (1956), acesta pornind de la ideea
existenţei unui echivalent pentru bunurile publice, şi anume piaţa bunurilor private. În opinia
autorului precitat, autorităţile statale, în încercarea de a atrage în propriile jurisdicţii noi
contribuabili, tind la realizarea unui raport impozite/bunuri publice dorit de aceştia din urmă,
până la atingerea unei dimensiuni optimale a bazei de impozitare, care să permită minimizarea
costului bunurilor publice furnizate.
Literatura de specialitate prezintă multiple puncte de vedere în privinţa conceptului,
conţinutului, ariei de manifestare şi a efectelor competiţiei fiscale. Teoriile clasice, cunoscute
în prezent ca „modele de bază ale concurenţei fiscale”, analizând dinamica şi consecinţele
competiţiei fiscale, susţin punctul de vedere conform căruia concurenţa capitalurilor
determină competiţia spre minim (race to the bottom) a ratelor de impozitare şi un nivel
ineficient al cheltuielilor publice, lăsând jurisdicţiilor concurente prea puţine venituri pentru a
fi capabile să furnizeze servicii publice la un nivel social optim. Aceste puncte de vedere au
fost susţinute de Oates (1972), Zodrow şi Mieszkowski (1986) şi Wilson (1999).
Analiza modelelor de bază ale competiţiei fiscale permite conturarea unor concluzii în
privinţa corelaţiei existente între mobilitatea capitalurilor şi cotele de impozitare practicate în
diferite jurisdicţii concurente, dar şi în privinţa efectelor generate de acestea asupra bunăstării
acelor jurisdicţii. În acest context, creşterea cotelor de impozitare într-o anumită jurisdicţie
generează migraţia capitalurilor spre alte jurisdicţii concurente, pentru acestea din urmă
fenomenul echivalând cu un influx de capitaluri, al cărui cuantum este dependent de numărul
jurisdicţiilor concurente. Aceste efecte generate asupra capitalurilor ar trebui să constituie o
preocupare atentă a guvernului oricărei jurisdicţii întrucât ignorarea acestora ar putea avea
drept consecinţă practicarea unor rate de impozitare prea mici, ceea ce conduce la furnizarea
unui nivel necorespunzător, mult redus, al bunurilor publice şi, în consecinţă, la diminuarea
bunăstării.
Mai mult, Brennan şi Buchanan (1980) au investigat posibilitatea generării de către
competiţia fiscală a unor efecte dezirabile, acestea fiind, ulterior, testate empiric de Oates
(1985, 1989). Literatura economică prezintă şi opinia unor autori (Teather, 2005, p. 46) care
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văd competiţia fiscală ca fiind susceptibilă să genereze o mai mare eficienţă în utilizarea
resurselor sectorului public şi alocarea mai eficientă a capitalurilor. Privită astfel, competiţia
fiscală poate stimula creşterea eficienţei bugetare, determinând oferirea celor mai bune
servicii contribuabililor, la costul cel mai scăzut. Întrucât competiţia fiscală are drept
consecinţă reducerea resurselor bugetare, aceasta ar presupune o mai bună gestionare a
cheltuielilor, limitându-se astfel risipa. În opinia noastră, această ipoteză şi-ar găsi
aplicabilitate numai în situaţia de excepţie în care guvernele ar acţiona numai în scopul
maximizării bunăstării propriilor cetăţeni, ceea ce vine în contradicţie evidentă cu tendinţa
acestora de a-şi spori resursele prin majorarea impozitelor. În acelaşi context, competiţia
fiscală ar putea genera efecte pozitive şi asupra activităţilor economice, prin exonerarea
investiţiilor de o parte din povara impozitării.
Prin urmare, literatura economică referitoare la competiţia fiscală pune în evidenţă
faptul că aceasta nu este întotdeauna generatoare de efecte pozitive, prezentând şi puncte de
vedere ce evidenţiază potenţialele efecte negative ale acesteia, cu referire la reducerea
bunăstării, producerea unui nivel suboptim al bunurilor publice, erodarea veniturilor,
deplasarea poverii fiscale asupra bazelor de impunere mai puţin mobile sau influenţarea
deciziilor de amplasare a investiţiilor. Practic, determinarea cu precizie a efectelor competiţiei
fiscale susceptibile a se manifesta este foarte greu de realizat, în contextul existenţei unei
multitudini de factori de influenţă cum sunt asimetriile existente între state, sub aspectul
dimensiunii şi al dotării cu resurse, gradul de mobilitate a factorilor de producţie sau
concentrarea producţiei în anumite spaţii geografice.
2. Globalizarea, competiţia fiscală şi integrarea economică europeană
Creşterea mobilităţii factorilor de producţie, îndeosebi a capitalului, a devenit o
realitate, prezentă nu numai în spaţiul european, datorată procesului de globalizare. În
contextul apariţiei zonei euro, dar şi al extinderii Uniunii Europene, se pune problema
modului în care reglementările existente în prezent în domeniul fiscalităţii ar putea fi
restructurate şi adaptate pentru a face faţă, pe de o parte, presiunii tot mai mare generate de
globalizare şi de competiţia fiscală, iar, pe de altă parte, necesităţii eliminării obstacolelor în
calea liberalizării activităţilor transfrontaliere în Piata Unică Europeană, precum şi pentru a
încuraja creşterea nivelului de integrare economică în Europa. Găsirea unui răspuns adecvat la
această problemă presupune examinarea a cel puţin două aspecte, şi anume: dacă globalizarea
şi integrarea economică europeană sunt procese complementare sau dimpotrivă; dacă
competiţia fiscală în Europa contribuie la integrarea sau, dimpotrivă, la dezintegrarea între
statele membre al Uniunii.
Deşi poate părea că globalizarea, ca un proces de integrare economică globală, include
şi integrarea europeană, aceasta din urmă este un proces desfăşurat la nivel regional, cu
obiective cum ar fi evitarea efectelor „negative” ale globalizării şi concurenţei internaţionale
pentru statele membre, prin intermediul extinderii spaţiului economic (asigurat instituţional)
şi continua intensificare a integrării economice, cooperării şi coeziunii socioeconomice între
ţările membre. Este evident că, pe de o parte, integrarea în Europa evoluează spre o formă mai
profundă şi mai completă de integrare economică decât procesul de globalizare şi induce, pe
de altă parte, faptul că obiectivele acestor două procese de integrare sunt destul de diferite
pentru o serie de probleme. În particular, acest lucru înseamnă că competiţia fiscală nu
reprezintă o problemă pentru procesul de globalizare în sine, în condiţiile în care integrarea
între economiile din lume este relativ slabă. Prin contrast, în cadrul Uniunii Europene
externalităţile generate de competiţia fiscală prezentă la nivelul statelor membre sunt mai
semnificative. În plus, competiţia fiscală între statele Uniunii Europene este în contrast cu
obiectivele integrării economice europene astfel cum acestea sunt stipulate în documentele
oficiale ale UE. Fenomenul competiţiei fiscale şi tendinţa recentă de scădere a ratelor de
impozitare a societăţilor din Uniunea Europeană nu au fost induse de cerinţele procesului de
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integrare economică europeană, fiind mai degrabă rezultatul tendinţei generale de scădere a
ratelor de impozitare a societăţilor în economia mondială.
3. Dinamica indicatorilor globali
Maniera cea mai uzuală de a realiza o comparaţie între fiscalitatea la nivelul statelor
membre este analiza unor indicatori globali precum presiunea fiscală şi structura prelevărilor
obligatorii. La nivelul Uniunii Europene, în ultimul deceniu, au avut loc schimbări
semnificative ale presiunii prelevărilor obligatorii.
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Figura 1. Presiunea prelevărilor obligatorii, perioada 1999-2007

Aşa cum ilustrează graficul, trendul descendent al presiunii prelevărilor obligatorii
manifestat începând cu anul 1999, anul de referinţă avut în vedere, s-a estompat în
majoritatea statelor membre după anul 2004. Presiunea diferenţiată a prelevărilor obligatorii la
nivelul statelor membre este rezultatul impactului opţiunilor de politică socială şi a tehnicilor
concrete de realizare a acesteia la nivelul fiecărui stat. Per ansamblu, diferenţele dintre nivelul
prelevărilor obligatorii pe întreg teritoriul Uniunii Europene sunt semnificative (la nivelul
anului 2007 poate fi observată o diferenţă de aproape 20 puncte procentuale din produsul
intern brut: de la 29,4% în România la 48,7% în Danemarca). Ca regulă generală însă,
presiunea prelevărilor obligatorii tinde să fie semnificativ mai mare în vechile state membre
decât în cele 12 state noi.
Excluderea din analiză a contribuţiilor la asigurările sociale, având în vedere natura
specifică a acestora, şi luarea în considerare numai a impozitelor, reliefează modificări
importante ale nivelului presiunii fiscale la nivelul Uniunii Europene.
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Analiza în structură a prelevărilor fiscale relevă difenţieri între noile şi vechile state
membre. În timp ce în cele mai multe din vechile state membre ponderea impozitelor directe
este aproximativ egală cu cea a impozitelelor indirecte, noile state membre, sunt caracterizate
prin proporţii substanţial mai mici ale impozite directe în totalul prelevărilor fiscale. La
nivelul anului 2007, cele mai mici ponderi ale impozitelor directe sunt înregistrate în Slovacia
(20,8%), Bulgaria(20,9%) şi România(23%).
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Figura 3. Ponderea impozitelor indirecte în PIB
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Figura 4. Ponderea impozitelor directe în PIB

Nivelul redus al veniturilor provenite din impozitele directe în noile state membre este
consecinţa aplicării unor rate moderate de impozitare în materia veniturilor corporative şi a
celor personale. Multe din aceste ţări au adoptat impunerea în cote procentuale fixe, cu
consecinţa reducerii mai accentuate a ponderii impozitelor directe decât a celor indirecte.
4. Obligativitatea TVA şi armonizarea tehnicii de impozitare
Armonizarea fiscală a făcut subiectul a numeroase dezbateri încă de la înfiinţarea
Comunităţii Economice Europene, temeiul juridic al acesteia fiind prevăzut în Tratatul de la
Roma, în anul 1957. Prima etapă a procesului a fost caracterizată printr-un efort de
armonizare a sistemelor de impozitare (armonizarea structurală şi armonizarea cotelor de
impunere). Nivelurile diferite de dezvoltare economică şi de performanţă ale economiilor
statelor membre, precum şi existenţa unor sisteme şi politici sociale diferite la nivelul
acestora, au constituit obstacole în calea procesului de armonizare fiscală, astfel că în a doua
etapă atenţia s-a axat pe acele măsuri care să permită crearea condiţiilor pentru funcţionarea
Pieţei Unice, mai exact pe armonizarea impozitelor indirecte (taxa pe valoarea adăugată şi
accize).
În scopul evitării distorsiunilor, statele membre au considerat necesară utilizarea unor
instrumente de fiscalitate indirectă comparabile, concretizate în adoptarea generalizată a taxei
pe valoarea adăugată şi în eforturile de armonizare a regimului acesteia, pe linia uniformizării
bazei de impunere şi a armonizării cotelor de impunere. În acest scop, Directiva 77/388/CEE a
stabilit normele ce vizau armonizarea structurală a TVA, în privinţa stabilirii bazei de
impozitare, teritoriului de aplicare şi a persoanelor impozabile. Demersurile întreprinse pe
linia armonizării impozitelor indirecte s-au concretizat şi în stabilirea unor reguli comune în
privinţa cotelor aplicabile taxei pe valoarea adăugată (o cotă standard, o cotă redusă şi o cotă
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super redusă) şi a ratelor minimale autorizate, respectiv 15% pentru cota standard şi 5%
pentru cota redusă.
În domeniul armonizării cotelor de impunere rezultatele nu au fost însă cele aşteptate.
În ciuda faptului că în anul 1992 Directiva 92/77/CEE privitoare la apropierea cotelor de TVA
a intrat în vigoare, încă persistă o mare variabilitate în aceste niveluri. Este de remarcat că
măsurile de armonizare a cotelor TVA nu au avut ca efect reducerea disparităţilor între statele
membre, diferenţa între nivelurile extreme ale ratelor standard practicate de ţări micşorându-se
doar cu un punct procentual între 1985 şi 2007 (de la 11 puncte procentuale la 10).
Piaţa Unică a Uniunii Europene, existentă din anul 1993, a implicat schimbări în
privinţa normelor sistemului comun de TVA aplicabil anterior formării sale. Realizarea Pieţei
Unice nu a fost posibilă prin aplicarea generalizată a principiului originii(care presupune
impozitarea bunurilor şi serviciilor în statul membru al cărui rezident este furnizorul) întrucât
aceasta ar conduce la consecinţe fiscale inacceptabile pentru statul beneficiar. Acest principiu
de impozitare a livrărilor de bunuri şi servicii între entităţi de la un stat membru la altul ar
putea exista doar concomitent cu un sistem de compensare care să asigure realocarea
impozitelor colectate în statul de origine înspre statul consumator. Statele membre nu au reuşit
însă să cadă de acord în privinţa unui astfel de sistem de compensare, care a fost şi rămâne şi
în prezent complicat, în condiţiile existenţei unei varietăţi de cote de impozitare a TVA
practicate în aceste state. Prin urmare, pentru livrările de bunuri şi servicii între contribuabili
rezidenţi în state membre diferite deocamdată este aplicabil principiul destinaţiei, conform
căruia bunurile şi serviciile sunt impozitate în statul membru al cărui rezident este
destinatarul, principiul originii aplicându-se doar în cazul vânzărilor de bunuri către
consumatorii finali. În concluzie, putem aprecia că în cadrul Pieţei Unice a Uniunii Europene,
în privinţa impozitării TVA, se realizează un mixaj al celor două principii, al destinaţiei şi al
originii.
5. Impozitarea societăţilor şi delocalizarea
Odată cu finalizarea Pieţei Unice Europene, în anul 1992, libera circulaţie a bunurilor,
serviciilor, persoanelor şi a capitalului în cadrul spaţiului economic european a înregistrat noi
valenţe. Creşterea mobilităţii factorilor de producţie a avut serioase implicaţii asupra
politicilor statelor membre, inclusiv asupra bazelor de impozitare a acestora, care au devenit
din ce în ce mai mobile. În fapt, această mobilitate generează fenomenul migraţiei bazelor de
impozitare naţionale în diferite state, ca urmare a competiţiei fiscale. În cazul Uniunii
Europene, un aspect competiţional suplimentar este reprezentat de extinderea pieţei comune
odată cu aderarea noilor state membre, care, de regulă, sunt caracterizate de un grad mai
favorabil de impozitare a capitalului – cel mai mobil factor de producţie.
Extinderea Uniunii Europene a fost însoţită de temerile vechilor state că acest proces
ar conduce la mutaţii de capital din economiile lor spre economiile noilor state, care vor
genera creşterea şomajului şi eroziunea bazelor de impozitare. Drept urmare, au existat
numeroase iniţiative ce vizau creşterea gradului de coordonare a politicii fiscale, bazate pe
ideea armonizării sistemelor de impozitare a venitului corporativ. Aceste iniţiative au fost
declanşate de necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de funcţionare a pieţei comune, în contextul
în care diferenţele dintre sistemele fiscale naţionale denaturează condiţiile concurenţiale,
segmentând această piaţă. Ţările cu un grad relativ scăzut al fiscalităţii şi-au manifestat
reticenţa faţă de orice propunere de armonizare, percepând competiţia fiscală ca un drept
„democratic” al societăţilor mai sărace pentru a-şi îmbunătăţi standardele de trai prin
atragerea de capital străin. Deoarece, conform principiului subsidiarităţii, deciziile în materia
impozitării necesită consens între statele membre, până în prezent iniţiativele de creştere a
gradului de armonizare în privinţa impozitării veniturilor corporaţiilor nu şi-au atins rezultatul.
Cu toate acestea, ca rezultat al creşterii mobilităţii internaţionale a capitalului, un anumit grad
de convergenţă este evident, concretizat fiind de reducerea ratelor legale (statutare) de
impozitare.
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Sursa: http://ec.europa.eu/taxation_customs
Figura 5. Evoluţia ratelor legale de impozitare a veniturilor corporaţiilor
la nivelul statelor membre ale UE (1999,2009)

Analiza evoluţiei ratelor legale de impozitare a veniturilor corporaţiilor în statele
membre, în cei doi ani extremi ai ultimului deceniu, oferă un cadru prielnic de verificare a
manifestării efectelor competiţiei fiscale. Declinul ratelor legale practicate în statele Uniunii
Europene, manifestat în ultimii zece ani, este evident, acestea reducându-se cu aproximativ o
treime, în general reducerile operate de noile state membre fiind mai însemnate decât cele
aplicate în statele vechi al Uniunii. Această tendinţă, deosebit de vizibilă după anul 2000,
poate fi interpretată ca un indiciu al competiţiei fiscale, un proces care generează scăderea
ratelor de impozitare aplicabile în jurisdicţiile statelor membre în scopul atragerii de noi
capitaluri.
În general, impozitarea denaturează alocarea optimă a resurselor, efectele fiind însă mai
vizibile în cazul în care aceleaşi activităţi beneficiază de o impozitare diferenţiată în juridicţiile
statelor membre. Ratele de impozitare statutare, prevăzute de cadrul normativ al fiecărui stat
membru, privite în mod singular, nu pot constitui însă singura baza de evaluare a sarcinii
fiscale, aceasta din urmă fiind corelată şi cu modul în care baza de impozitare este determinată
(ţinând seama de principiile aplicabile în materia amortizării activelor, metodelor de evaluare a
acestora, deductibilităţii cheltuielilor sau tratamentului fiscal al profitului reinvestit). Totuşi,
ratele statutare par a deţine o importantă funcţie psihologică, fiind percepute de potenţialii
investitori drept semnale cu privire la climatul fiscal general al unui stat.
Efectele impozitării asupra deciziilor investiţionale sunt puse în evidenţă de rata
efectivă marginală, adică rata de impunere a unei investiţii marginale care obţine un
randament egal cu rata dobânzii la economii. Pe de altă parte, efectele impozitării asupra
veniturilor publice şi asupra funcţiei lor redistributive sunt determinate de rata medie efectivă,
respectiv de raportul între impozitul total perceput asupra unei activităţi şi nivelul total al
venitului produs de respectiva activitate. Deciziile investiţionale sunt influenţate de ambele
rate prezentate, însă în mod diferit. În timp ce ratele medii efective orientează deciziile în
privinţa amplasamentului ales pentru a investi, nivelul investiţiei este influenţat mai puternic
de rata efectivă marginală (Devereux, 2006, p. 5).
În acest cadru, libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi a capitalului în
cadrul spaţiului economic european sporeşte mobilitatea acestor elemente într-o măsură
semnificativă, oferind posibilitatea şi făcând mai facil pentru statele membre să fructifice
acest fapt, prin practicarea unor cote de impozitare mai mici, în scopul atragerii de capital şi
de forţă de muncă în detrimentul altor state membre, generând o denaturare a concurenţei la
nivelul pieţei.
6. Concluzii
Realitatea mobilităţii sporite a capitalului şi a declinului manifestat în impozitarea
acestuia a condus la reaşezarea structurii impozitelor directe, în sensul că bazele de impunere
mai puţin mobile ajung să fie impozitate mai aspru decât cele mobile. Reducerea ratelor de
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impozitare a veniturilor corporaţiilor generează efecte inechitabile asupra impozitării
veniturilor personale. Fenomenul se manifestă deoarece, în cazul în care impozitul aferent
venitului corporativ este inferior celui pe venitul personal, există tendinţa persoanelor fizice
de a-şi reorganiza activitatea în cadrul unor corporaţii, pentru a benefia de rate mai reduse de
impozitare. Pentru a evita un astfel de efect, multe ţări urmăresc să alinieze rata marginală de
impozitare a venitului personal la rata de impozitare a veniturilor corporative, cu consecinţa
reducerii progresivităţii impozitelor personale şi, implicit, a capacităţii redistributive a
întregului sistem fiscal. De vreme ce teama faţă de ieşirile de capital atras de destinaţii mai
atractive fiscal pare să fi fost la originea reticenţelor multor ţări europene de a-şi reorienta
impozitele dinspre veniturile din muncă înspre cele din capital, îngrădirea competiţiei fiscale
ar putea avea drept rezultat colateral efectuarea acestei reajustări, cu consecinţa stimulării
ocupării forţei de muncă.
În ciuda afirmării principiului liberei circulaţii a persoanelor în înteriorul Uniunii
Europene, a posililităţii acestora de a-şi alege rezidenţa şi de a lucra în statul membru pentru
care optează, mobilitatea persoanelor rămâne limitată, la nivelul statelor, urmare a persistenţei
unor obstacole de natură culturală, lingvistică sau de altă natură. În plus, mobilitatea
rezidenţială motivată de factori fiscali pare limitată la marginile frontaliere ale statelor, pe de
o parte, şi la titularii de venituri foarte mari sau de patrimonii mobile, pe de altă parte. Nici
realizarea Pieţei Unice şi nici punerea în aplicare a Tratatului de la Maastricht nu par să
mărească gradul mobilităţii forţei de muncă, cu toate că acesta ar putea juca un rol important
în rezolvarea disparităţilor regionale existente pe piaţa forţei de muncă(rata şomajului, venitul
pe cap de locuitor) la nivelul statelor membre ale Uniunii. Existenţa acestor disparităţi face ca
Uniunea Europeană să fie vulnerabilă la şocurile asimetrice. Într-o zonă monetară, adaptarea
la şocurile asimetrice poate avea loc fie prin intermediul preţurilor, fie prin intermediul
transferurilor fiscale. În concret, salariile ar trebui să fie caracterizate de un grad ridicat de
flexibilitate, redistribuirile fiscale ar trebui să fie suficient de mari sau capitalul, forţa de
muncă şi fluxurile de venituri să fie suficient de adaptabile distorsiunilor.
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Rezumat. În Uniunea Europeană politica socială a cunoscut o evoluţie concretizată în
trecerea de la o abordare bazată pe minimizarea consecinţelor sociale negative ale
schimbării structurale la o abordare ce are în vedere modernizarea sistemului social
european şi investiţia în capitalul uman. Politicile statelor membre în domeniul ocupării
trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor privind dezvoltarea durabilă a economiei, un
grad înalt de ocupare şi de protecţie socială, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, un grad
înalt al competitivităţii economice, creşterea calităţii vieţii, precum şi coeziunea economică şi
socială. Aceste politici trebuie să fie în concordanţă cu liniile directoare ale politicilor
economice. În lucrare prezentăm unele aspecte privind cheltuielile pentru asistenţă socială în
România şi la nivelul unui judeţ în contextul crizei financiare.
Cuvinte-cheie: protecţie
stimularea angajatorilor.

socială;

criză

financiară;

formare

profesională;

Coduri JEL: 24E, 55H, 59H.
Coduri REL: 8G, 12G, 13C, 13Z.
1. Introducere
Relansarea Strategiei Lisabona se realizează urmărind două mari obiective –
realizarea creşterii economice, crearea de locuri de muncă – şi trei mari axe: cunoaşterea şi
inovaţia (ca motoare ale creşterii economice), crearea unui spaţiu atractiv pentru investiţii şi
forţa de muncă, realizarea coeziunii sociale prin intermediul creşterii economice şi ocupării
forţei de muncă. Protecţia socială va fi abordată practic: se va încerca atragerea mai multor
persoane pe piaţa muncii, se va urmări flexibilizarea mecanismelor şi aranjamentelor
contractuale de pe piaţa muncii, se va pune accent sporit pe educaţie.
Referitor la ocuparea forţei de muncă, Uniunea Europeană şi fiecare stat membru îşi
concentrează atenţia către trei priorităţi fundamentale:  atragerea şi menţinerea a cât mai
multor oameni pe piaţa forţei de muncă, creşterea numărului locurilor de muncă şi
modernizarea sistemelor de protecţie socială;  îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi
companiilor; creşterea investiţiei în capitalul uman prin sisteme mai bune de educaţie şi de
formare. În România proiectarea programului de ocupare a forţei de muncă a avut la bază
Programul de Guvernare pentru perioada 2005-2008, Strategia Naţională de Ocupare a Forţei
de Muncă pentru perioada 2004-2010, Planul de măsuri prioritare pentru integrarea
europeană.
2. Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor în cadrul bugetului general
consolidat
Pierderea locului de muncă face parte din riscurile sociale cu care se poate confrunta o
persoană aptă să presteze o muncă remunerată, iar cum piaţa muncii este într-o continuă
involuţie, şomajul a devenit şi în România o problemă macrosocială, la care statul a trebuit să
găsească soluţii pentru a asigura securitatea socială a celor afectaţi de aceasta şi a familiilor lor.
Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor comparate cu nivelul cheltuielilor bugetului
general consolidat se situează între 2,30% şi 0,837% din cheltuielile totale ale acestui buget
în perioada 2003-2008. În tabelul nr. 1 sunt prezentate cheltuielile asigurărilor sociale (şomaj)
în structura lor economică, ca pondere în cheltuielile bugetare. Deşi anului 2003 îi corespunde
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ponderea maximă, totuşi, în mărime absolută este anul cu cele mai mici cheltuieli cu
asigurările de şomaj din perioada 2003-2008. Cheltuielile curente se situează între 2,10% în
anul 2003 şi 0,799% în anul 2008, cea mai mare pondere din această perioadă fiind de 2,10%
în anul 2003 (tabelul 1).
Tabelul 1
Structura economică a cheltuielilor privind şomajul în cadrul cheltuielilor
bugetului general consolidat în România în perioada 2003 –2008
Nr.
crt.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Indicatori
Cheltuielile
bugetului
general consolidat,
total din care:
Cheltuieli pentru
asistenţă socială
(somaj),
din care:
Cheltuieli curente,
din care:
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli materiale
şi servicii
(bunuri şi servicii)
Subvenţii
Transferuri
(din 2007 - între
unităţile
adimistraţiei
publice)
Dobânzi
Alte transferuri
Alte cheltuieli
Asistenţă socială
Cheltuieli de capital
(din 2006 - active
nefinanciare)
Rambursări de
credite
(2007 - operaţiuni
financiare)

2003
%,
Valoare
în
(mil.
BGC
RON)

2005
%,
Valoare
în
(mil.
BGC
RON)

2007
%,
Valoare
în
(mil.
BGC
RON)

2008
Valoare
%,
(mil.
în BGC
RON)

62727.1

100.00 89897.8

100.00

147142

100.00

189122

100.00

1446

2.30

1535.1

1.70

2370.9

1.61

1583.4

0.837

1318.6

2.10

1492.6

1.66

2278.6

1.54

1511.1

0.799

37.06

0.05

57.2

0.063

81.8

0.055

122.1

0.064

39.2

0.062

53.2

0.059

91.8

0.062

83.3

0.044

-

-

-

-

16.6

0.011

8.8

0.0046

-

-

-

-

475.5

0.323

275.8

0.14

3.3
927

0.005
1,47

1300

1,44

5.2
7
41,8
1558,6

0.0035
0.0047
0.028
1.058

5.3
13.4
4.4
997.7

0.0028
0.007
0.0023
0.527

9

0,014

6,2

0,006

35,7

0.024

24.3

0.012

5,2

0,008

10,1

0,011

10,2

0.0069

10

0.0052

Sursa: Calculat pe baza datelor preluate din www.insse.ro

De menţionat că anul 2008 a fost anul în care au început să se facă simţite efectele
crizei economice, iar prima măsură de austeritate a Guvernului a fost reducerea alocărilor de
fonduri pentru dotarea şi modernizarea instituţiilor (bunuri şi servicii).
În ceea ce priveşte "asistenţa socială", aici se regăsesc asigurările şi ajutoarele sociale:
indemnizaţia de şomaj, stimularea mobilităţii forţei de muncă, plăţile compensatorii. În
mărime absolută cheltuielile cu asistenţa socială au crescut progresiv din 2003 până în 2007
inclusiv, după care au scăzut cu 560,9 mil.lei în 2008, an cu o creştere de 70,7 mil. lei faţă de
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nivelul anului 2003. În schimb, analizând în mărime relativă, se observă o scădere constantă a
ponderii în bugetul general consolidat de la 1,47% în 2003 la 0,527% în 2008.
Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor cuprind: ajutor de şomaj,ajutor de
integrare profesională, alocaţie de sprijin, cheltuieli pentru formarea profesională,plata
absolvenţilor, plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea
perioadei de şomaj, plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă, plăţi pentru stimularea
angajatorilor care încadrează şomeri din categoria defavorizaţi, plăţi compensatorii efectuate
în cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare, plăţi pentru stimularea
absolvenţilor, combaterea marginalizării sociale şi alte cheltuieli.
3. Cheltuielile publice în domeniul asistenţei sociale la nivelul unui judeţ
În România, despre creşterea şomajului ca urmare a efectelor crizei economice au
început să apară date doar la sfârşitul anului 2008. În mediul privat s-a ajuns la 150.000 de
disponibilizaţi în ultimele două luni ale anului 2008. A apărut o situaţie de stagnare, blocări de
investiţii şi o scădere semnificativă a comenzilor la export. Primele concedieri au avut loc în
construcţii, industria siderurgică şi în industria constructoare de maşini. În luna octombrie
2008, industria constructoare de maşini anunţa disponibilizări de ordinul a zeci de mii de
muncitori, iar din agricultură urmau să devină şomeri alţi 50.000 de lucrători. Numărul mare
de disponibilizări survenea după o lungă perioadă de scădere constantă a ratei şomajului, şi
într-o perioadă a anului când în mod normal avea loc o uşoară creştere a numărului de şomeri,
ca urmare a încetării unor activităţi în sezonul rece, de exemplu în construcţii şi agricultură.
Rata şomajului era în lunile iunie – iulie 2008 la un minim istoric de 3,7%, iar
schimbările dramatice de la finele lui 2008 au avut un mare impact psihologic şi economic.
Comparând datele privind şomajul de la nivelul judeţului cu cele de la nivel naţional, acesta
ocupă o poziţie la mijlocul clasamentelor întocmite în funcţie de rata şomajului.
La 31 decembrie 2008, rata şomajului la nivel naţional era de 4,4%, cu 404.441
şomeri, din care numai 143.549 indemnizaţi, în timp ce la nivel de judeţ era de 5,6 %,
corespunzând unui număr total de şomeri de 10.854, din care 2.757 indemnizaţi. Această
creştere survenea după ce în luna august 2008, rata judeţeană a şomajului s-a situat la cea
mai mică valoare a ultimilor patru ani, fiind de doar 5%.
Deoarece unele societăţi comerciale au eşalonat planul de disponibilizare anunţat
iniţial şi pe listă au apărut altele noi, numărul disponibilizărilor a crescut. În fapt, numărul
şomerilor a crescut ca urmare a concedierilor colective (10% personal disponibilizat din
numărul total de angajaţi), în noiembrie 2008, cu 151 de persoane, iar în decembrie, cu alte
270. Unele societăţi au eşalonat sau amânat pentru anul 2009 concedierile, fapt care s-a
reflectat într-o creştere moderată a ratei şomajului şi a cheltuielilor necesare pentru plata
indemnizaţiilor de şomaj în 2008.
Conform statisticilor ANOFM, luna august 2008 a avut cea mai mică rată a şomajului
din ultimii patru ani, de 5%, cu un număr total de şomeri de 9679. Din acel moment, rata a
cunoscut creşteri de la lună la lună, astfel: septembrie 2008 – 5,1% (9.731 şomeri), octombrie –
5,4% (10.423), noiembrie – 5,6% (10.765), decembrie – 5,6% (10.854). Rata şomajului
calculată la finalul anului 2008 de 5,6%, este mai mică cu 2,5% faţă de cea de la începutul
intervalului analizat (2003 – 8,1%). La finele anulul 2009 s-ar putea atinge o rată de peste 8%.
În continuare se analizează cheltuielile din domeniul asistenţei sociale pentru un judeţ
(Vrancea) din Regiunea de dezvoltare Sud-Est.
Cheltuielile pentru şomaj la nivelul AJOFM se situează între 1,24% şi 2,25% din
cheltuielile la nivel naţional (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă-ANOFM),
valorile mai mari atingându-se în cei doi ani situaţi la extremele intervalului analizat, 2003 şi
2008. Ca mărimi absolute, cheltuielile evoluează diferit, pornind de la 32,63 mil. lei în 2003,
în următorul an având o valoare apropiată, de 32,64 mil. lei, chiar dacă rata şomajului scade
cu 0,8%, iar din 2005 cheltuielile scad, de la 30,63 mil. lei la 29,4 mil. lei în 2007, pentru a
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scădea la 23,5 mil. lei în 2008, deşi rata şomajului a scăzut constant pe acest interval, de la
7,5% la 5,5%.
În ceea ce priveşte cheltuielile cu asistenţa socială, acestea au înregistrat o evoluţie
influenţată de rata şomajului, de creşterea valorii indemnizaţiei de şomaj şi de aplicarea
politicii statului de alocare de fonduri pentru măsurile active în domeniul şomajului Ca
pondere din cheltuielile Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă- AJOFM, “Asistenţa
socială” reprezinta în 2003, 54,18%, variind astfel: creşte la 55,63% în 2005 şi scade la 52%
în 2007, crescând din nou în 2008, la 63%. Cum nu există o corelaţie directă cu evoluţia ratei
şomajului, respectiv cu sumele destinate plăţii indemnizaţiei de şomaj, concluzia ce se
desprinde este că acest lucru se datorează influenţei sumelor destinate măsurilor active :
subvenţii şi reconversie profesională.
În tabelul 2 sunt prezentate cheltuielile AJOFM cu ocuparea forţei de muncă în
perioada 2003-2008.
Tabelul 2
Cheltuielile AJOFM cu ocuparea forţei de muncă
în perioada 2003-2008 (ani selectaţi)
Anul
Total, din care (lei)
:

2003

2005

17.763.684

17.298.228

15.086.608

15.510.056

Asistenţă socială
Centre calificare
Ajutoare sociale
Rata şomajului

17.684.259
79.425
8,1

17.045.796
252.432
7,5

10.419.219
279.383
4.388.006
6,1

10.873.604
265.599
4.370.853
5,5

Sursa: Balanţa de verificare analitică a AJOFM
Compartimentul Statistică AJOFM.

2007

2008

pe anii 2003-2008, Compartiment Contabilitate,

Evoluţia cheltuielilor pentru ocuparea forţei de muncă la nivelul AJOFM este
influenţată atât de rata şomajului, de valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, precum şi de cheltuielile cu măsurile active de ocupare a forţei de muncă. Valoarea
maximă a cheltuielilor se înregistrează în anul 2003 de 17,76 milioane lei, pe fondul unei rate
a şomajului de 8,1 la sută, iar un nivel redus a fost în anul 2007, când rata medie a şomajului
a scăzut cu 2,0%. În anul 2008, deşi s-a înregistrat o medie anuală a şomajului de 5,5%,
cheltuielile nu au scăzut deoarece valoarea indemnizaţiei de şomaj a crescut semnificativ. În
continuare se analizează unele cheltuieli cu asistenţa socială.
Cheltuielile privind indemnizaţia de şomaj
Cheltuielile cu indemnizaţia de şomaj se analizează în funcţie de numărul de
persoane indemnizate (persoane care primesc indemnizaţia de şomaj) şi de rata şomajului
pentru a vedea evoluţia lor în funcţie de cele două elemente. În tabelul nr. 3 este prezentată
evoluţia indemnizaţiei de şomaj şi a beneficiarilor din judeţ în perioada 2003-2008.
Tabelul 3
Evoluţia indemnizaţiei de şomaj şi a beneficiarilor din judeţ -2003-2008
Persoane indemnizate
(medie)
2003
12.726.356
9.742
2005
8.798.781
5.695
2007
7.294.507
2.703
2008
9.122.115
2.392
Sursa: Balanţa de verificare analitică a AJOFM în perioada 2003-2008, Compartiment Contabilitate,
Compartimentul Statistică AJOFM.
Anul

Indemnizaţia de şomaj (lei)
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Din datele din tabelul 3 se observă că în anul 2003 a fost un nivel maxim al perioadei
analizate – 12.726.356 lei sume cheltuite cu indemnizaţia de şomaj, apoi din anul 2005
tendinţa este de scădere, iar în anul 2008 pe fondul crizei economice şi datorită creşterii
valorii indemnizaţiei de şomaj, sumele cheltuite înregistează o valoare mai mare decât în anul
2007 şi 2005 deşi numărul şomerilor a scăzut în anul 2007. Sumele cheltuite cu indemnizaţia
de şomaj în anul 2008 sunt cu 3.604.241 lei mai mici decît în anul 2003, scăderea numărului
persoanelor indemnizate în perioada 2003-2008 fiind de 7350. La o scădere cu 71,67% a
cuantumului indemnizaţiei de şomaj îi corespunde o scădere cu 24,55% a numărului
persoanelor indemnizate.
Plăţi pentru stimularea angajatorilor care angajează absolvenţi
Având în vedere precizările legale, la nivelul AJOFM se efectuează plăţi pentru
stimularea angajatorilor care angajează absolvenţi.
Astfel, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor
instituţii de învăţământ primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent: • o sumă
egală cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj, în vigoare la
data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi
meserii; • o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor
pentru şomaj pentru absolvenţii de învăţământ secundar sau învăţământ postliceal; • o sumă
egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj pentru
absolvenţii de învăţământ superior.
Tabelul 4
Evoluţia sumelor acordate angajatorilor pentru stimularea încadrării
absolvenţilor în judeţ în perioada 2005-2008
Anul
2005
2007
2008

Suma
1.276.637
1.324.741
1.036.928

Numărul de persoane
479
196
217

Sursa: Balanţa de verificare analitică a AJOFM în perioada 2005-2008.

Analizând datele din tabelul nr. 4 se observă că numărul de persoane care beneficiază
de această măsură are o evoluţie diferită cu un maxim în anul 2005 (479) urmată de o scădere
în anul 2007 (196) datorită reducerii numărului de absolvenţi şi coroborată cu o creştere cu
48.104 lei a sumei cheltuite pentru această măsură (fenomen explicabil printr- un număr mare
de angajaţi- absolvenţi cu studii superioare şi a creşterii valorii indicatorului social de
referinţă), iar în anul 2008 se constată trendul ascendent al numărului de persoane comparativ
cu anul 2007 (creştere cu 21 persoane) în condiţiile apariţiei crizei economice, suma alocată
reducându-se cu 287.813 lei.
Cheltuielile cu formarea şi reconversia profesională în cadrul AJOFM
Cursurile de reconversie şi calificare profesională sunt organizate de AJOFM prin intermediul
Biroului de Formare şi Consiliere Profesională, realizându-se atât cu forţe proprii, cu furnizori
de servicii de formare profesională autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor cât şi în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor. După
terminarea unui curs, toţi absolvenţii sunt monitorizaţi, pentru a se cunoaşte impactul asupra
pieţei muncii , care sunt rezultatele noilor competenţe dobândite pentru cei în căutarea unui
loc de muncă, respectiv câţi şomeri se angajează ca urmare a absolvirii cursului de calificare.
Statisticile astfel întocmite ajută la realizarea politicii de formare profesională a Agenţiei,
care trebuie să se adapteze la cerinţele economiei de la momentul respectiv. Toate aceste
servicii sunt finanţate din bugetul ANOFM.
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Sumele alocate AJOFM, pentru formarea profesională în perioada 2003 – 2008
prezentate în tabelul 5.

sunt cele
Tabelul 5

Evoluţia cheltuielilor cu formarea, reconversia profesională
în perioada 2003 – 2008
Anul
Suma (mii RON)
Rata şomajului

2003
79,42
8,1

2005
252,43
7,5

2007
279,38
6,1

2008
265,59
5,5

Sursa: Balanţa de verificare analitică a AJOFM în perioada 2003-2008.

Analizând datele din tabel se observă o creştere a sumelor cheltuite din anul 2003 până
în anul 2005, acest lucru datorându-se punerii în funcţiune a sediului propriu al Biroului de
Formare şi Consiliere Profesională al AJOFM, fapt ce a condus la posibilitatea desfăşurării
unui număr mai mare de cursuri de calificare. Scăderea ce s-a produs în următorii doi ani se
datorează în principal scăderii ratei şomajului. Din cauza faptului că pe piaţa muncii existau
oferte variate, şomerii nu au mai fost interesaţi de învăţarea unei noi meserii.
Tabelul 6
Evoluţia activităţii Biroului de Formare şi Consiliere Profesională
în perioada 2003 – 2008
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Anul
Cursuri organizate, total din care:
Cursuri proprii
Cursuri cu surse externe
Persoane înscrise, total din care:
Persoane înscrise cursuri proprii
Persoane înscrise cursuri externe
Persoane angajate
Procent angajare a cursanţilor (4/7) (%)

2003

2005

2007

2008

32
0
32
588
0
588
82
13,95

34
0
34
395
0
395
157
39,75

45
8
37
536
92
444
225
41,98

28
8
20
220
149
71
71
32,27

Sursa: Compartimentul Statistică AJOFM.
Analizând datele din tabelul 6 se constată că numărul de persoane participante la
cursuri este în strânsă corelaţie cu numărul de cursuri efectuate şi are o evoluţie diferită
înregistrându-se un număr maxim de participanţi în anul 2003(588) deşi numărul de cursuri
este mic(32), acest lucru putând fi explicat prin numărul mare de participanţi ca medie pe
curs, din anul următor revenindu-se la media de circa 10-11 persoane pe curs. În anul 2007
este evidenţiat cel mai mare număr de cursuri cu surse externe 37 dintr-un total de 45. Anul
2008 se caracterizează printr-un număr mic de cursuri cu surse externe-20 dintr-un total de 28
de cursuri organizate datorită reducerii cheltuielilor cu bugetul alocat ANOFM, respectiv
AJOFM. Numărul cursurilor proprii organizate a fost redus, numai 8 şi începând din 2007.
Tabelul 7
Eficienţa activităţii Biroului de Formare şi Consiliere Profesională
în perioada 2003 - 2008
Anul
Suma (mii RON)
Procent angajare (%)

2003
79,42
13,95

2005
252,43
39,75

2007
279,38
41,98

2008
265,59
32,27

Sursa: Balanţa de verificare analitică a AJOFM în perioada 2003-2008, Compartiment Contabilitate,
Compartimentul Statistică AJOFM.
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Conform datelor din tabelul 7 se observă o strânsă legatură a procentului de persoane
angajate în urma cursurilor de formarea profesională cu sumele cheltuite pentru calificarea,
reconversia profesională ambii indicatori având o tendinţă ascendentă până în anul 2007, an în
care suma cheltuită şi procentul de cursanţi angajaţi înregistrează nivelul maxim. Ambii
indicatori au scăzut în anul 2008 cu 13,79 mii lei, respectiv cu 9,71 puncte procentuale.
4. Concluzii
Într-o perioadă de recesiune precum cea care a debutat la sfârşitul anului 2008,
numărul celor care au nevoie de ajutor de la buget este tot mai mare, iar statul întâmpină
probleme să colecteze suficiente fonduri care să îi permită susţinerea politicilor sale sociale.
Astfel, alocarea fondurilor pentru măsurile active de ocupare a forţei de muncă este esenţială,
atât pentru şomeri, cât şi pentru sectorul privat.
Chiar în condiţiile deficitului bugetar, investiţia pe care statul ar face-o în aceste
momente în calificarea şi recalificarea forţei de muncă ar putea aduce beneficii semnificative
în viitor, prin scăderea ratei şomajului şi degrevarea bugetului de sarcina plăţii indemnizaţiilor
de şomaj şi a altor forme de protecţie socială.
Astfel, propunerile pentru scăderea ratei şomajului şi implicit a cheltuielilor publice în
domeniul şomajului se referă la:
- creşterea gradului de calificare a forţei de muncă, în concordanţă cu cererea de pe
piaţa muncii, prin creşterea şi diversificarea cursurilor organizate;
- alocarea de fonduri pentru organizarea de burse ale locurilor de muncă, locul de
întâlnire directă (negociere) a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
- alocarea de fonduri care să acopere cererea de locuri de muncă subvenţionate şi
- derularea de programe de informare a populaţiei active şi a angajatorilor despre
oportunităţile oferite prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă .
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EVOLUŢIA DINAMICĂ ŞI STRUCTURALĂ A CHELTUIELILOR PENTRU
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
Cătălina Carmen HUBA (ŞTEFĂNESCU)
Ministerul Administraţiei şi Internelor
stefanescu.catalina@yahoo.com
Rezumat. În politica financiară a unei ţări cheltuielile pentru ordine publică şi
siguranţă naţională trebuie foarte bine chibzuite, întrucât funcţionalitatea unei astfel de
instituţii se pregăteşte în mulţi ani şi se menţine la capacitate de reacţie numai şi numai dacă
există suficientă forţă materială şi morală, compatibilitate tehnică şi profesională. Într-un
astfel de context al crizei economice mondiale, obiectivul fundamental al studiului îl
reprezintă o analiză a cheltuielilor de ordine publică şi siguranţă naţională, a tendinţei
acestora în timp şi a influenţei asupra angajamentelor României.
Cuvinte-cheie: cheltuieli, ordine publică, indice, deflator, pondere.
Cod JEL: H55.
Cod REL: 13Z.
1. Introducere
Pe plan european, în special în zona Europei de Est, este unanim recunoscut faptul că
se reactivează vechi stări conflictuale, apar surse noi de insecuritate, generate de o gamă largă
de factori, printre care cei de natură economică, socială, dificultăţi ce sunt generate de
restructurarea politică, criza financiară etc. Aceste focare de conflict şi divergenţele de
interese dinte ţări conduc la existenţa unor zone de instabilitate deosebit de periculoase pentru
pacea şi securitatea statelor din zonă.
Problema ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului se pune în spaţiul european cu
multă actualitate, fiind tot mai evidente preocupările factorilor de decizie în acest sens, dar, în
egală măsură, şi ale cetăţenilor cărora le este din ce în ce mai greu să accepte climatul de
insecuritate.
În acest context, societatea actuală se află într-un proces de schimbare în care toate
elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o nouă dinamică în încercarea
de adaptare la condiţiile prezente.
Din păcate, se pare că nu sunt prea multe persoane care nu au înţeles sau care nu fac
efortul să înţeleagă adevărul că o instituţie de ordine publică şi siguranţă naţională consumă.
Nu există o astfel de instituţie fără bani şi, cu atât mai mult, nu există o instituţie de ordine
publică şi siguranţă naţională modernă fără mijloace financiare pe măsură.
Nevoile unei instituţii de ordine publică şi siguranţă naţională rezidă din funcţiile
similare ale statului recunoscute social. Ele sunt, în primul rând, nevoile ţării, iar fără un
minimum de mijloace financiare ordinea publică şi siguranţa naţională nu există ci este doar
mimată.
Ministerul Administraţiei şi Internelor are ca mandat de a apăra drepturile şi libertăţile
fundamentale ale cetăţeanului, proprietatea publică şi privată, de a elabora şi coordona
implementarea prevederilor strategiilor şi programelor de reformă şi restructurare în domeniile
administraţie publică şi afaceri interne, de a îndeplini obligaţiile ce îi revin României în
calitate de stat membru al Uniunii Europene şi de a participa la procesul de elaborare a
politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă. Forţele principale
ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt abilitate prin lege să exercite dreptul de
poliţie al statului, reprezentând componenta de bază a structurilor destinate să gestioneze
întreaga problematică din domeniul ordinii publice pe timp de pace sau pe timpul stării de
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urgenţă, fiind constituite în structuri de poliţie şi jandarmi (Plan Strategic al Ministerul
Administraţiei şi Intenelor 2007-2009, Sinteză).
Cheltuielile publice cuprind totalitatea cheltuielilor efectuate în scopul public prin
intermediul instituţiilor publice şi care se acoperă de la bugetul de stat sau din bugetul propriu,
pe seama veniturilor obţinute (Dascălu, 2006, p. 25).
Cheltuielile cu finanţarea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin instituţiilor de ordine
publică şi siguranţă naţională sunt destul de ridicate, dar în ultimii ani resursele au fost tot mai
limitate în contextul diminuării alocaţiilor bugetare concomitent cu sporirea volumului şi
calităţii serviciilor prestate.
Reforma structurilor de ordine publică reprezintă un proces complex ce presupune
acţiuni coerente pe o durată relativ de mare şi preocupări semnificative de atragere a noi
fonduri europene pentru dezvoltarea la nivel instituţional, pentru asigurarea descentralizării şi
delegării la nivel regional şi local.
2. Modalităţi de finanţare a cheltuielilor de ordine publică şi siguranţă naţională
Finanţarea instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională se realizează din
fonduri publice, prin redistribuire din produsul intern brut, fonduri necesare îndeplinirii
atribuţiilor şi sarcinilor ce revin instituţiilor pe linia ordinii publice (Huba, 2009, p. 215).
Din punct de vedere al conţinutului lor economic, cheltuielile publice (inclusiv cele
pentru ordine publică) se clasifică în următoarele categorii: cheltuieli curente, cheltuieli de
active nefinanciare, operaţiuni financiare ceea ce implică rambursările de credite. Cheltuielile
curente se caracterizează prin faptul că sunt un consum definitiv de produs intern brut şi în
această categorie intră cheltuielile de personal, de bunuri şi servicii, dobânzi, transferuri,
asistenţă socială, iar cheltuielile cu active nefinanciare sunt un avans de produs intern brut,
investiţiile. Conform clasificaţiei funcţionale cheltuielile se grupează astfel încât să se poată
identifica sectoarele de activitate. Din acest punct de vedere, Ministerul Administraţiei şi
Internelor este încadrat la Capitolul „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”.
Ministerul Administraţiei şi Internelor a traversat o etapă în cadrul procesului de
reorganizare pentru armonizarea legislativă şi instituţională cu componentele similare din
celelalte state din Uniunea Europeană, utilizând cu succes fondurile Phare de preaderare ale
uniunii. Finanţarea acestor reforme a fost făcută din fonduri structurale, dar şi cu un aport
important al bugetului naţional.
Utilizarea fondurilor structurale nu poate fi decât de bun augur nefiind importantă
mărimea sumelor absorbite, cât mai ales valoarea proceselor pe care acestea le determină
(Florescu, 2008, p. 151).
În această perioadă se află în derulare, începând cu 29.09.2009, proiectul „SMIS 4427
– Implementarea unui sistem de tip E-learning pentru instruirea şi perfecţionarea continuă a
angajaţilor Jandarmeriei Române”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a Programului Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”. Valoarea totală a proiectului este de 23.258.047,52
lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 19.544.577,75 lei. Obiectivul
proiectului constă în „Creşterea eficacităţii şi eficienţei procesului de instruire a angajaţilor
Jandarmeriei române prin implementarea unui sistem de e-learning care să le permită acestora
accesul la cursuri on şi off-line efectuate la cel mai înalt nivel tehnologic, cu ajutorul
tehnologiei informaţiei, în 62 de locaţii diferite din ţară”, ceea ce va conduce la furnizarea
unor servicii de înaltă calitate pentru populaţie.
Conform Tratatului de Aderare, Facilitatea Schengen şi Facilitatea pentru fluxurile de
numerar, reprezintă instrumente provizorii pentru sprijinirea Bulgariei şi României în perioada
dintre data aderării şi sfârşitul anului 2009 pentru finanţarea acţiunilor la noile frontiere
externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen, controlul frontierelor
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şi pentru a sprijini îmbunătăţirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor naţionale. Pentu
perioada 2007-2009, se acordă României prin cele două instrumente un total de de 602,5
milioane Euro, (din care 60% sunt destinate pentru „Facilitatea Schengen”) (Moşteanu
(coord.), 2008, p. 342).
3. Evoluţia cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa naţională
între anii 2000-2009
Pentru a studia dinamica cheltuielilor bugetare voi utiliza ca metode de analiză
indicele, deflatorul şi ponderea cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţa naţională în
produsul intern brut (PIB) şi în total cheltuieli ale bugetului de stat.
Tabelul 1
Evoluţia PIB, a cheltuielilor totale – bugetul de stat şi a cheltuielilor totale
de ordine publică şi siguranţă naţională, în perioada 2000 – 2009
– mil. lei preţuri curente –

Ani

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Produsul
Intern Brut

80.984,6
117.945,8
152.017
197.427,6
247.368
287.200
342.400
404.700
503.900
592.200

Indice
(2000= 100)

145,60
187,70
243,80
305,50
354,60
422,80
499,70
622,20
731,30

Cheltuieli
totale
Bugetul de
stat
14.375,53
18.401,22
23.638,63
29.107,81
35.132,06
37.017,69
43.655,25
64.373,52
80.888,54
94.781,78

Indice
(2000= 100)

128,00
164,4
202,5
344,4
357,5
303,7
447,8
562,7
659,3

Cheltuieli
totale
„Ordine
publică şi
siguranţă
naţională”
1.128,63
2.001,71
2.537,94
3.239,53
3.885,24
2.880,81
6.904,44
10.094,38
11.507,46
10.795,67

Indice
(2000= 100)

177,4
224,9
287,1
344,2
255,2
611,8
894,4
1019,6
956,5

Sursa: Prelucrare proprie după datele Institului Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Dinamica în valori nominale a totalului cheltuielilor bugetare ca şi a celor de ordine
publică şi siguranţă naţională denotă creşteri puternice de 6,6 ori pentru total „Cheltuieli
bugetare” şi de 9,6 ori pentru „Cheltuielile de ordine publică şi siguranţă naţională”, faţă de o
creştere de 7,3 ori a PIB. Această dinamică nu reflectă puterea de cumpărare a alocaţiilor
bugetare respective motiv pentru care o vom analiza în continuare în valori deflatate,
subliniem însă două observaţii:
a) atenţia acordată domeniului rezultată din creşterea sensibil mai puternică a
alocaţiilor bugetare care s-au conferit faţă de totalul cheltuielilor bugetare, cu toate că indicele
de devansare al „Cheltuielile de ordine publică şi siguranţa naţională”, faţă de totalul
„Cheltuielilor bugetare” s-a menţinut la valoarea de circa 1,4 pe întreg orizontul de timp
studiat;
b) se constată două puncte de inflexiune în dinamica ascendentă mai sus menţionată,
respectiv anul 2005 şi anul 2009; apreciem că acestea reprezintă evoluţii accidentale generate
de caracterul electoral al celora dintre cei doi ani, cel puţin pentru 2005 se observă revenirea
în trend în chiar anul următor.
După cum se observă alocaţiile bugetare pentru cheltuielile cu ordinea pulică şi
siguranţa naţională au crescut de la un an la altul, dar în anul 2005 aceste alocaţii au scăzut
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foarte mult ca urmare a rectificărilor bugetare efectuate în minus, după care în anul 2006, an
premergător aderării la Uniunea Europeană, alocaţiile au fost influenţate în mod pozitiv de
alocaţiile de fonduri de preaderare şi a fondurilor de la bugetul de stat pentru cofinanţarea
proiectelor de preaderare.
În anul 2004, România a devenit ţară membră a NATO, ceea ce a condus la creşterea
alocaţiilor bugetare pentru îndeplinirea cerintelor alianţei şi a participării cu trupe în teatrul de
operaţiuni din Kosovo, cu efective de jandarmi.
În anul 2008, pe data de 17 decembrie, cu prilejul Reuniunii Comitetului
Interministerial de Rang Înalt (CIMIN), care s-a desfăşurat în regiunea Coimbra, din
Portugalia, România, prin intermediul Jandarmeriei Române, a devenit membru cu drepturi
depline în cadrul Forţei de Jandarmerie Europeană, ceea ce implică alocaţii de fonduri de la
bugetul de stat, pentru că fiecare participant la acţiunile FJE trebuie să plătească cota de
costuri comune de la primirea facturii, ca urmare a încheierii exerciţiului financiar şi a
descărcării de gestiune efectuate de către Comisia financiară, în baza unui raport de audit.
Costurile comune sunt finanţate de către toţi participanţii în raport de numărul de funcţii
deţinute în sediul permanent.
În tabelul umător prezentăm dinamica PIB şi a „Cheltuielilor de ordine publică şi
siguranţa naţională”, în valori deflatate (mil. lei), menţionând totodată indicele deflator
generat de ratele anuale de inflaţie.
Tabelul 2
Evoluţia valorilor deflatate ale PIB şi ale cheltuielilor totale de ordine publică
şi siguranţă naţională, în perioada 2000 – 2009
– mil. lei –
Rata de inflaţie
Ani

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Cu bază
în lanţ

Indicele
deflator

34,5
22,5
15,3
11,9
9,00
6,56
4,84
7,85
4,94

100
134,50
164,80
189,90
212,50
231,70
246,85
258,79
279,11
292,70

Produsul
intern brut

80.984,6
87.692,05
92.243,33
103.963,98
116.408,47
123.953,39
138.679,63
156.375,58
180.544,61
202.323,20

Cheltuieli
totale
”Ordine
publică şi
siguranţă
naţională”
1.128,63
1.488,26
1.540,01
1.705,91
1.828,35
1.243,34
2.796,45
3.900,46
4.123,06
3.688,31

Indici

Produsul
intern brut
(2000 = 100)
100
108,28
113,9
128,37
143,74
153,06
171,24
193,09
222,94
249,83

Chelt.totale
„Ordine
publică şi
siguranţă
naţională”
(2000 = 100)
100
131,86
136,45
151,15
162,00
110,16
247,77
345,59
365,32
326,80

Sursa: Institutul Naţional de Statistică al României şi date prelucrate de autor.

Raportul de creştere dintre „Cheltuielile de ordine publică şi siguranţa naţională” şi
PIB este în cazul cheltuielilor de ordine publică şi siguranţa naţională de 3,3 ori faţă de o
creştere a PIB de numai 2,5 ori, observându-se deci aceeaşi tendinţă ca şi în cazul comparaţiei
cheltuielilor cu PIB în valori nominale.
Se constată de asemenea, că alocaţiile pentru cheltuielile de ordine publică şi siguranţă
naţională au fost în anul 2000 de 1128,6 mil. lei iar în anul 2009 sunt, în termeni reali, de
numai 3688,31 mil lei, rezultând faptul că puterea de cumpărare a crescut, odată cu
îndeplinirea şi a altor sarcini, ba chiar mai mult, odată cu intrarea României în NATO şi
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Uniunea Europeană, atribuţiile instituţiilor de ordine şi siguranţă publică au crescut. Din punct
de vedere al creşterii PIB de la 80.984,6 mil. lei, în anul 2000, la 202.323,20 mil.lei, în anul
2009, în termeni reali, perioada 2000-2009 reprezintă o fastă perioadă a economiei româneşti,
ceea ce a condus la creşterea salariilor, la creşterea puterii de cumpărare.
În tabelul umător prezentăm ponderea „Cheltuielilor de ordine publică şi siguranţa
naţională” în PIB şi în total „Cheltuieli ale bugetului de stat”.
Tabelul 3
Ponderea cheltuielilor totale de ordine publică şi siguranţă naţională în PIB
şi în cheltuielile totale – bugetul de stat, în perioada 2000-2009
Ani
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Pondere cheltuieli cu ordinea publică şi siguranţa naţională
În cheltuielile totale ale
În produsul intern brut
bugetului de stat
%
%
1,4
7,9
1,7
10,9
1,7
10,7
1,6
11,1
1,6
11,1
1,0
7,8
2,0
15,8
2,5
15,7
2,3
14,2
1,8
11,4

Sursa: date prelucrate de autor.

Tendinţa de evoluţie a cheltuielilor totale de „Ordine publică şi siguranţă naţională”
este crescătoare inclusiv în raport cu „Cheltuielile totale Bugetul de stat „cât şi cu PIB. Astfel,
în total cheltuieli bugetare respectiva pondere a crescut de la 7,9 % la 11,4%. Se constată pe
orizontul studiat două plafoane: unul de la 10%-11%, pentru intervalul 2001-2004, şi altul de
la 14%-16% pentru intervalul 2006-2008. Punctele de inflexiune apar în legătură cu anii
electorali 2000, 2005, 2009. În contextul crizei economice, se constată totuşi că în anul 2009,
faţă de anul 2008, a avut loc luarea unor măsuri financiare, în sensul rectificărilor bugetare în
minus, acestea având drept obiectiv reducerea cheltuielilor bugetare.
Cheltuielile pentru „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, cuprinse în
bugetul de stat, conţin cheltuieli pentru „Apărare” şi cheltuieli pentru „Ordine publică şi
siguranţă naţională”. Ponderea pe care o deţin cheltuielile pentru „Ordine publică şi siguranţă
naţională” şi cheltuielile pentru „Apărare” în total cheltuieli de „Apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională” este relativ echivalentă pentru perioada 2000-2006, deţinând fiecare o
pondere de 51%, respectiv 49%, urmată fiind de un decalaj foarte mare pentru perioada 20072009, când alocaţiile pentru cheltuielile cu ordinea publică şi siguranţa naţională cresc la circa
70%. Acest fapt se datorează redimensionării, profesionalizării, restructurării şi disponibilizării efectivelor din forţele armate pentru trecerea la o armată de profesionişti faţă de noile
obiective ale Ministerului Administraţiei şi Internelor privind aderarea la spaţiul Schengen,
îndeplinirea obligaţiilor şi angajamentelor asumate prin documente internaţionale, continuarea
participării la misiuni internaţionale organizate sub egida NATO, UE sau a altor organisme
internaţionale.
Din analiza alocaţiilor privind cheltuielile bugetului de stat, pentru orizontul de timp
studiat, am constatat că o pondere semnificativ mai mare în total cheltuieli ale bugetului de
stat o ocupă cheltuielile social-culturale, cu o alocaţie în medie anuală de circa 33%,
comparativ cu alocaţiile pentru cheltuielile de ordine şi siguranţă publică de circa 13%,
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raportul dintre cele două fiind foarte corect întrucât se acordă, în acest fel, o importanţă
deosebită nivelului de trai al populaţiei, formării profesionale.
4. Concluzii
Cheltuielile destinate instituţiilor de ordine publică sunt alocate pentru continuarea
procesului de reorganizare, operaţionalizare şi modernizare a capabilităţilor necesare
misiunilor de securitate extinsă şi apărare colectivă în cadrul alianţelor europene, la standarde
europene şi în cadrul Alianţei Nord Atlantice la standarde NATO.
De asemenea, finanţarea ordinii publice are ca obiective realizarea unei structuri de
forţe, de conducere operaţională şi administrativă, suplă, eficientă, cu un nivel ridicat de
profesionalism.
Din analiza întreprinsă rezultă că sub raportul finanţării interne sumele sunt oarecum
insuficiente pentru realizarea obiectivelor de restructurare colectivă, astfel încât în opinia
noastră instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională trebuie să se concentreze în
continuare pentru atragerea de noi fonduri structurale şi de coeziune. Factorii de natură
economico-financiară care impun acest lucru îi considerăm a fi a bugetul public auster,
precum şi sistemul de alocaţie limitată a resurselor bugetare, condiţionate de evoluţia
produsului intern brut.
Deşi proiectele de investitii realizate până la momentul prezent şi-au dovedit
oportunitatea şi utilitatea este nevoie, în continuare, de preocupări semnificative de atragere a
noi fonduri pentru continuarea procesului de restructurare şi organizare a instituţiilor de
ordine publică şi siguranţă naţională, conform Strategiei Ministerului Administraţiei şi
Internelor .
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Rezumat. Accesul la Fondurile Sociale şi de Coeziune oferă României posibilitatea de
a-şi dezvolta în mod echilibrat regiunile rămase în urmă, să modernizeze infrastructura de
trasport şi mediu, să sprijine dezvoltarea rurală, să ceeze noi oportunităţi de ocupare a forţei
de muncă, să promoveze politici sociale care să ducă la creşterea standardului de viaţă.
Lucrarea de faţă are ca obiectiv prezentarea diferitelor probleme întâmpinate în procesul de
atragere a fondurilor europene concomitent cu verificarea existenţei legăturii dintre volumul
total al proiectelor depuse şi volumul total al proiectelor aprobate.
Cuvinte-cheie: fonduri structurale; autoritate de management; capacitate de absorbţie;
convergenţă; funcţia de regresie.
Cod JEL: F36.
Coduri REL: 13G, 18F, 20F.
Categoric, criza financiară, declanşată încă de acum doi ani pe plan mondial, creează
mari probleme întreprinzătorilor. Astăzi toată lumea vorbeşte despre criză, până şi astrologii
fac previziuni care te lasă în ceaţă. Pe buzele tuturor întreprinzătorilor citim întrebări precum:
Cu ce viteză se va propaga criza? Până la ce nivel vom simţi efectele ei? Cum ne va afecta
afacerea? În ce direcţie să ne orientăm, pentru a fi cât mai puţin afectaţi? Într-un cuvânt, Ce e
de făcut?
Dacă aşa stau lucrurile nu avem decât o singură soluţie, aceea de a găsi o sursă de
finanţare ieftină care să ne permită dezvoltarea unor afaceri noi, adaptate la noile cerinţe şi la
noile condiţii. Ori această sursă se regaseşte în fondurile structurale, România putând
beneficia în perioada 2007 – 2013 de fonduri nerambursabile în valoare de 32 miliarde euro.
La asemenea sume toţi îşi pun problema îmbunătăţirii capacităţii de gestionare a
fondurilor europene. Deşi până acum un an presa era trasă la răspundere că se implică foarte
puţin în procesul de informare al publicului vizavi de posibilităţile de atragere a fondurilor
structurale şi de oportunităţile de dezvoltare pe care acestea le oferă beneficiarilor, astăzi este
puţin probabil să treacă măcar o singură zi fără a putea citi despre dificultăţile întâmpinate în
procesul de depunere, aprobare şi implementare a proiectelor. Uzanţa presei scrise şi vorbite
face aproape indispensabilă utilizarea unor termeni precum birocraţie excesivă, corupţie,
dificultăţi administrative, lipsă de transparenţă şi lista poate continua cu o serie similară de
cuvinte cheie.
Utilitatea implementării de proiecte cu finanţare europeană nu poate fi pusă la îndoială.
Oportunitatea promovării lor rezultă din necesitatea sprijinirii întreprinzătorilor în scopul
creşterii competitivităţii acestora pe piaţa europeană, precum şi a reducerii dificultăţilor cu
care se confruntă acestea în practică.
Când vorbim de dificultăţi, ne referim în principal la trei elemente care guvernează
până la urmă toate experienţele dureroase legate de implementarea unui proiect cu sau fără
finanţare europeană şi anume: management deficitar, lipsa de know-how, instabilitate
legislativă. La acestea se adaugă o serie de dificultăţi întâlnite nu numai în raport cu
implementarea de proiecte cu finanţare europeană ci, în general, în activitatea obişnuită, în
efortul firmelor de a fi competitive pe o piaţă liberă, cu o concurenţă de departe neloială între
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companii europene cu experienţă, cu resurse net superioare, cu un acces mult mai facil la
creditare şi care evoluează pe o piaţă de resurse umane dacă nu mai bogată cantitativ cel puţin
net superioară calitativ.
Dar care sunt adevăratele obstacolele pe care trebuie să le depăşească potenţialii
beneficiari pentru a putea accesa fonduri nerambursabile?
În primul rând lansarea programelor, fie că se numesc POS CCE, POS DRU, PNDR,
POR etc., s-a realizat abia în a doua parte a anului 2007, ceea ce a condus la intrarea primilor
bani europeni în conturile beneficiarilor abia la sfârşitul anului 2008 şi pentru anumite
componente de finanţare, chiar mai târziu.
În al doilea rând numărul mare de documente solicitate de către autorităţile de
management (peste 47, spre exemplu, în cazul proiectelor depuse spre finanţare prin FEADR).
Menţionăm totuşi că acest număr mare de avize şi autorizaţii nu sunt o impunere a
autorităţilor de management, ci ele reflectă exigenţele legislaţiei româneşti în vigoare,
armonizată cu legislaţia europeană. Cu toate acestea este cunoscut faptul că documentaţia
stufoasă, cu o puternică componentă birocratică este de natură să descurajeze potenţialii
beneficiari în demersul de atragere de fonduri nerambursabile. Majoritatea întreprinzătorilor
particulari şi în special administraţia locală desfăşoară un management defectuos al
documentelor. Sunt foarte rare situaţiile în care cei care îşi doresc accesarea de fonduri
nerambursabile dispun de personal specializat şi competent pentru desfăşurarea demersurilor
birocratice şi nu numai: chiar şi demersurile tehnice obligatorii – obţinerea acordului de
mediu, avizul Electrica, avizul Distrigaz etc., constituie uneori obstacole greu de depăşit
pentru aceştia. Desigur, există soluţia externalizării acestor demersuri către firme de
consultanţă specializată – însă trebuie să recunoaştem că situaţia în provincie nu este de natură
să impulsioneze această practică care ar putea salva o mare parte din proiectele posibililor
beneficiari. Sumele mici ce sunt vehiculate în cadrul proiectelor face dificilă angajarea unor
firme de consultanţă competitive.
Autorităţile de management nu au impus modele de management de proiect, ci au
stabilit reguli care să permită monitorizarea gestiunii alocării financiare şi respectării
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi al fiscalităţii. În acelaşi timp, prin raportările
tehnice şi financiare şi prin verificările, inclusiv în teren, realizate atât de Autoritatea de
Management, de organisme ale Uniunii Europene, dar şi de instituţii cu autoritate în domeniul
construcţiilor, mediului şi numai, se urmăreşte nimic mai mult decât respectarea legislaţiei în
vigoare din punct de vedere financiar – contabil şi tehnic.
Parcurgerea cu atenţie a Ghidului Solicitantului, în special pentru proiectele depuse spre
finanţare în cadrul PNDR, scoate la iveală condiţii care îngreunează atragerea de fonduri. Spre
exemplu, microîntreprinderile din mediul rural nu pot închiria spaţii sau terenuri, ele pot numai
sa deţină în proprietate sau să fie concesionari ai acestora din partea administraţiei publice
locale, lucru valabil şi pentru autorităţile publice locale care pot realiza investiţii numai pe
terenul aflat în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale (comuna/oraşul/municipiul).
Şirul problemelor nu se opreste aici, de exemplu deşi legiuitorul prevede că formatul
standard al studiului de fezabilitate este stabilit pentru toate proiectele finanţate din fonduri
publice prin HG nr. 28/2008, nu toate autorităţile de management aplică acelaşi standard. Pentru
investitorii privaţi, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală a realizat un format propriu,
eliminând realizarea analizei cost-beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate.
Numărul mare al taxelor (potrivit unui comunicat al MFP în România, la nivelul lunii
martie 2009, exista un număr de 558 de taxe din care numai 78 erau taxe fiscale) ce trebuie
achitate în procesul de întocmire a dosarului de finanţare, dar şi pe parcursul implementării
proiectului, fiecărui aviz sau autorizaţie corespunzându-i o taxă, reprezintă un factor de
descurajare a celor care doresc să investească. Mai mult decât atât taxele cât şi costurile
aferente creditelor bancare – dobânzi şi costuri de adminsitrare a contului sunt considerate ca
fiind costuri neeligibile acestea crescând considerabil nivelul aportului beneficiarului la
finanţarea proiectului.
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Spectrul larg de probleme pe care le ridică implementarea de proiecte, având în vedere
şi diversitatea domeniilor de finanţare (cercetare-dezvoltare, formare profesionlală,
agricultură, industria informatică, silvicultură, industrie prelucrătoare, construcţii, servicii
etc.), solicită în mod inevitabil un efort susţinut de monitorizare şi corectare a inadvertenţelor,
a provocărilor pe care piaţa liberă le ridică, dar şi a deficitului de competenţe şi cunoştinţe cu
care se confruntă instituţiile în România de azi.
Pentru următoarea perioadă trebuie să găsească soluţii reale de simplificare a
procesului de accesare a fondurilor europene, 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 (Huba –
Ştefănescu, 2008, pp. 152-159).
În ceea ce priveşte stadiul actual al procesului de absorbţie a fondurilor europene, la
30.10.2009 erau depuse un număr de 12.975 cu o valoare de 99.646.853.586 lei, din care
aprobate 2.672 proiecte în valoare totală de 22.468.408.391 lei, iar pentru perioada februarie –
octombrie 2009 situaţia se prezintă după cum urmează:
Tabelul 1
Valoarea proiectelor depuse şi a celor aprobate
în perioada februarie-octombrie 2009
Luna
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
TOTAL

Valoare totală proiecte
depuse (lei)
2.579.436.372
1.432.932.467
2.237.747.656
2.738.146.594
3.843.350.210
5.220.708.296
2.902.432.571
19.489.146.310
17.936.196.301
58.380.096.777

Valoare totală proiecte
aprobate (lei)
1.154.723.394
617.224.910
554.526.186
1.097.438.909
2.446.242.237
4.740.945.185
851.929.039
1.060.114.862
608.101.944
13.131.246.666

Ponderea sumelor
aprobate în total sume
cerute (%)
44,77
43,07
24,78
40,08
63,65
90,81
29,35
5,44
3,39
22,49

Sursa: Autoritatea pentru Coordonarea Fondurilor Structurale.

Proiecte au fost depuse într-un număr foarte mare, dar după cum se poate observa mai
puţin de 23% dintre ele au fost şi aprobate. Numărul mare de proiecte indică deci, în cazul
României, numai dorinţa solicitanţilor de finanţare nu şi capacitatea lor de a atrage aceste
fonduri. Motivele sunt multiple diferind de la un program la altul, de la un solicitant la altul şi
de la o autoritate la alta, după cum am observat în cele mai sus prezentate.
Ţinând cont de proporţia mică a proiectelor aprobate în totalul proiectelor depuse neam propus verificarea existenţei legăturii între cei doi indicatori, valoarea totala a proiectelor
depuse (x) şi valoarea totala a proiectelor aprobate (y). În condiţiile în care se constată că
există o legătură, este necesară măsurarea intensităţii acesteia printr-un indicator simplu sau
sintetic de corelaţie. Se poate determina în ce măsură caracteristica factorială x (valoarea
totala a proiectelor depuse), contribuie la formarea caracteristicii dependente (rezultative) y
(valoarea totala a proiectelor aprobate), din punct de vedere al naturii, direcţiei şi formei
legăturii dintre cele două variabile.
S-au aplicat metodele analitice de analiză a legăturilor statistice prin utilizarea
sistemului de indicatori de corelaţie:
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- funcţia de regresie;
- coeficientul de corelaţie.
Cunoscând că funcţia de regresie reprezintă relaţia matematică care există între două
variabile independente, indicând în cazul prezentat modul în care se modifică caracteristica
rezultativă „y” (valoarea totala a proiectelor aprobate) în condiţiile, în care se modifică doar
valorile caracteristicii independente „x” (valoarea totala a proiectelor depuse), apreciem că
ceilalţi factori care ar putea influenţa fenomenul sunt consideraţi cu acţiune constantă.
Funcţia matematică care exprimă forma de legătură va fi:
Y x i = a + b × xi

(1)

Pentru a determina ecuaţia medie de regresie şi, cu ajutorul ei, valorile estimate (teoretice)
pentru funcţia de regresie se calculează, în prealabil, valorile celor doi parametri „a” şi „b”
utilizând Metoda celor mai mici pătrate. Metoda are ca funcţie obiectiv minimizarea sumei
pătratelor abaterilor valorilor reale (observate) de la valorile estimate (teoretice) calculate pe baza
ecuaţiei de regresie.
S = Σ (yi -

Y × xi

)² = min

(2)

În cazul funcţiei liniare condiţia devine:

Σ [yi - (a + b× xi)² ] = min

(3)

Se determină suma în raport cu derivatele celor doi parametri “a” şi “b”:
∂S
= 2 Σ [yi - (a + b × xi)] (-1)
∂a
∂S
= 2 Σ [yi - (a + b × xi)] (-xi)
∂b

(4)
(5)

Anulând derivatele parţiale şi simplificând cu 2 se obţine:
n
n
⎧
na
b
x
yi
+
=
∑
∑
i
⎪
⎪
i =1
i =1
⎨ n
n
n
⎪a x + b x 2 = x × y
∑
∑
i
i
i
i
⎪⎩ ∑
i =1
i =1
i =1

(6)

Valorile estimate (teoretice) se numesc valori ajustate. Ajustarea unei serii de
distribuţie face posibilă înlocuirea termenilor reali (empirici, înregistraţi prin observare) cu
termeni teoretici (estimaţi, ajustaţi) calculaţi pe baza unui model matematic.
Măsurarea gradului de intensitate a legăturii dintre cele două variabile se face după ce
s-a verificat prin analiză dispersională obiectivitatea funcţiei de ajustare aleasă.
Pentru a determina parametrii funcţiei de regresie Yx i = a + b × xi s-a utilizat sistemul
de ecuaţii (6), unde n reprezintă numărul celor nouă luni analizate.
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Tabelul 2
Valoarea proiectelor aprobate în funcţie de a celor depuse în perioada
februarie – octombrie 2009
– milioane lei –
Luna
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
TOTAL

Valoare totală
proiecte depuse
(X)

Valoare totală
proiecte aprobate
(Y)

2.579
1.433
2.238
2.738
3.843
5.221
2.902
19.489
17.936
58.379

x×y

1.155
617
555
1.097
2.446
4.741
852
1.060
608
13.131

X2

2.978.745
884.161
1.242.090
3.003.586
9.399.978
24.752.761
2.472.504
20.658.340
10.905.088
76.297.253

6.651.241
2.053.489
5.008.644
7.496.644
14.768.649
27.258.841
8.421.604
379.821.121
321.700.096
773.180.329

Y2
1.334.025
380.689
308.025
1.203.409
5.982.916
22.477.081
725.904
1.123.600
369.664
33.905.313

Aplicând sistemul de ecuaţii (6) s-au obţinut valorile parametrilor „a” şi ”b”.
⎧9a + 58,378b = 13,131
⎨
⎩58,379a + 773,180,329b = 76 ,297 ,253

⇔

⎧a = 1,604 ,9475
⎨
⎩b = −0.0225

Funcţia medie de estimare a legăturii liniare dintre valoarea totală a proiectelor depuse
şi valoarea totală a proiectelor aprobate rezultă din Yxi = 1.604,9475 − 0,0225 xi .
Intensitatea legăturii liniare dintre valoarea totală a proiectelor depuse şi valoarea
totală a proiectelor aprobate poate fi obţinută utilizând formula (7) pentru coeficientul de
corelaţie:
n

ry / x =

ry / x =

n

n

i =1

i=

n ∑ xi y i − ∑ xi ∑ y i
i =1

⎡ n 2 ⎛ n ⎞
⎢n∑ xi −⎜ ∑ xi ⎟
⎝ i =1 ⎠
⎢⎣ i =1

2

(7)

⎤⎡ n 2 ⎛ n ⎞2 ⎤
⎥ ⎢n∑ y i − ⎜ ∑ y i ⎟ ⎥
⎝ i =1 ⎠ ⎥⎦
⎥⎦ ⎢⎣ i =1

9 × 76.297.253 − 58.379 × 13.131

(9 × 773.180.329 − 58.379 )(9 × 33.905.313 − 13.131 )
2

2

= 0,07 (7%)

Rezultatul indică o legatură inversă şi slabă între variabile. Aceasta inseamnă că între
sumele ce reprezintă valoarea totală a proiectelor depuse şi a celor aprobate există o relaţie de
intensitate de doar 7%, un procent destul de scăzut care indică faptul că estimarea sumelor
viitoare ale proiectelor aprobate depinde intr-o măsură destul de mică de valoare totală a
proiectelor depuse.
Totuşi, funcţia medie de estimare a legaturii dintre cei doi indicatori are forma
Yxi = 1.604,9475 − 0,0225 xi şi arată faptul că se poate previziona, cu o oarecare abatere de la
realitate, valoarea proiectelor aprobate în cazul în care se cunoaşte suma proiectelor depuse
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după formula matematică menţionată. Astfel, suma proiectelor aprobate se va determina
intorducând în funcţia liniară, în variabila x suma viitoare a proiectelor depuse. Altfel spus,
presupunând că în luna noiembrie se vor depune proiecte în valoare de 15.000 milioane lei,
conform funcţiei medii de exprimare a legăturii dintre cei doi indicatori, rezultă că vor fi
aprobate proiecte în valoare de 1.267,45 milioane lei.
Fără a avea pretenţia prezentării în totalitate a dificultăţilor pe care potenţialii
beneficiari le întâmpină, am încercat să le evidenţiem pe cele mai puţin mediatizate. Lista
dificultăţilor rămâne din păcate deschisă, în acest moment realizându-se în continuare
rectificări în documentele programatice, nu toate dintre acestea fiind în favorarea
beneficiarilor. Este uşor de constat că o serie întreagă de fonduri provenite din surse europene
rămân neaccesate din cauza unor condiţii care nu au nici o legătură cu prevederile legislaţiei
europene şi nici cu realităţile din teritoriu.
Asistenţa structurală nerambursabilă este cu atât mai valoroasă, cu cât preia o parte
considerabilă din eforturile economice care ar fi trebuit făcute pe cont propriu. Existenţa
structurii instituţionale puternice, capabile să asigure formularea şi aplicarea politicilor
publice, derularea proceselor de coordonare interministerială, implementarea programelor
naţionale, creşterea capacităţii de aplicare a parteneriatelor între administraţiile locale, fiind
asolut necesară.
Specialiştii atenţionează asupra faptului că „plantarea” fondurile structurale pe un
sol „neprielnic”, nu conduce la obţinerea beneficiile aşteptate. Lipsa rezultatelor conservă
starea de condiţionare negativă, ceea ce face să se menţină celeaşi premise nefavorabile pentru
următoarea perioadă.
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Rezumat. Cercetarea evidenţiază problematica externalităţilor educaţiei în contextul
procesului de cuantificare a efectelor pe care aceasta le produce la nivelul individului şi la
nivelul societăţii. Totodată, cercetarea evidenţiază importanţa externalităţilor în evaluarea
politicilor investiţionale în educaţie şi subliniază necesitatea unei mai mari concentrări, în
practică, asupra acestor elemente.
Externalităţile trebuie să întregească orice analiză de tip cost-beneficiu a efectelor
educaţiei, în contextul în care, la nivelul timpului istoric, educaţia însoţeşte procesele de
modernizare.
Din punct de vedere al politicilor publice, educaţia este considerată bun public sau
privat în funcţie de efectele acesteia pe fiecare treaptă a dezvoltării umane.
Cuvinte-cheie: educaţie; externalităţi; investiţie în educaţie; politici educaţionale.
Coduri JEL: H23, I21, I22, I28.
Coduri REL: 4C, 13B,13J.
Introducere
În cercetarea întreprinsă am pornit de la premisa că educaţia face parte din categoria
bunurilor intangibile fiind abordată din perspectiva unui bun public şi chiar ca o externalitate
de un anumit tip. La rândul ei, investiţia în educaţie este considerată benefică pentru societate,
astfel încât poate fi inclusă în categoria externalităţilor pozitive. Altfel spus, educaţia
generează creşterea posibilităţilor de alegere, produce efecte de creştere economică şi
externalităţi pozitive pe termen mediu şi lung.
Tema centrală a cercetării are în vedere o analiză a educaţiei din perspectiva
externalităţilor produse de aceasta, fiind analizate principalele efecte ale educaţiei în funcţie
de nivelul de pregătire, pe trepte educaţionale, cu evidenţierea acelor trepte educaţionale care
generează mai multe externalităţi pozitive.
Considerăm că în analiza efectelor educaţiei fenomenul externalităţilor poate fi extins
şi asupra analizei cost-beneficiu, iar cuantificarea acesteia devine importantă atât la nivelul
individului, cât şi la nivelul societăţii.
Pornind de la stadiul cunoaşterii în teoria externalităţilor, mai concret, în abordarea
educaţiei ca şi externalitate pozitivă, sunt analizate principalele efecte ale acesteia.
În opinia noastră, acestea stau la baza considerării educaţiei un bun public sau privat,
decizie importantă pentru politicile educaţionale.
Acceptând importanţa externalităţilor în analiza efectelor educaţiei, cercetarea propune
ca prim reper externalităţile istorice.
Pe parcursul cercetării sunt analizate şi celelalte tipuri de externalităţi, referitoare la
dezvoltarea capitalului uman, consolidarea societăţiilor democratice etc.
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1. Concepte şi teorii referitoare la externalităţile educaţiei
Teoria externalităţilor a fost introdusă în economie de către Alfred Marshall şi extinsă
ulterior de Pigou, Samuelson, ş.a. Aceasta ilustrează efectele acţiunii umane individuale
asupra societăţii şi membrilor acesteia. Astfel, la nivelul teoriei externalităţilor există atât
costuri (private şi sociale), cât şi venituri (private şi sociale) ale acţiunilor umane. Educaţia ca
acţiune integratoare a omului în lume reprezintă una dintre externalităţile pozitive ale acesteia.
Omul este, prin definiţie, o fiinţă socială, iar pentru a se putea împlini din acest punct de
vedere a fost nevoit, în primul rând, să ordoneze universul, la nivel tangibil, din punct de
vedere teritorial şi la nivel intangibil, conceptual – prin crearea de forme de guvernare şi
autoguvernare.
Recunoaşterea faptului că unele externalităţi sunt pozitive (apar veniturile externe) şi
altele negative (apar costurile externe) pentru diverşi membri ai societăţii, şi a faptului că în
niciuna din situaţii indivizii nu sunt compensaţi pentru efectele resimţite/produse, legitimează
intervenţia publică şi scoate în evidenţă aşa numitele eşecuri ale pieţei libere.
Semnificaţia educaţiei a evoluat în timp în concordanţă cu evoluţia societăţilor, de la
Platon până la promotorii educaţiei, perspectiva de analiză istorică având ca scop principal
înţelegerea externalităţilor educaţiei observate pe perioade de timp foarte mari, denumite
„externalităţi istorice”. Perspectiva istorico-filosofică asupra educaţiei ne ajută să identificăm
o externalitate de mari dimensiuni a educaţiei, resimţită la nivelul timpului istoric, şi anume
modernizarea societăţilor. Această perspectivă stă la baza tezei cunoscute conform căreia
educaţia este strâns legată de procesele de modernizare, înţelese ca procese complexe de
transformare socioculturală, de schimbare a valorilor, normelor, instituţiilor, structurilor şi
relaţiilor sociale. Putem afirma că flosofia educaţiei, strâns legată de evoluţia conceptelor
filosofice generale, relevă o serie de externalităţi pozitive pe care educaţia le-a avut asupra
dezvoltării societăţii, observabile la o scară de timp istorică.
2. Analiză asupra dimensiunilor externalităţilor educaţiei
Educaţia face parte din categoria bunurilor intangibile, fiind abordată destul de des ca
un bun public şi chiar ca o externalitate de un anumit tip.
Cuantificarea externalităţilor devine importantă în procesele de distribuire a avuţiei
naţionale şi în modul în care înţelegem că acestea trebuie derulate de stat. Pentru aceasta,
orice analiză de tip cost-beneficiu, inclusiv a educaţiei, completată şi cu studiul efectelor
externalităţilor, inclusiv cele istorice, este dificil de realizat, însă incontestabil hotărâtoare la
nivelul societăţii şi al indivizilor.
Includerea educaţiei într-o astfel de analiză este potenţată de teoria modernă a creşterii
economice. Aceasta include progresul tehnic ca factor endogen şi pleacă de la o premisă
comună importantă, şi anume faptul că structura bunurilor economice include, pe lângă
bunurile tangibile, şi bunuri intangibile precum tehnologia şi cunoştinţele. Cu precădere,
trebuie reiterată nevoia de a completa analizele de tip cost-beneficiu, materializate în
calcularea ratei interne de recuperare a investiţiei în educatie, cu efectele sociale, nemonetare
ale şcolarizării. Această rată nu poate cuprinde efectele asupra modernizării şi civilizaţiei, prea
ample la nivel istoric pentru a putea fi cuantificate facil. De altfel, efectele şcolarizării sunt
deosebit de complexe, iar divizarea lor în mai multe tipuri are în primul rând rolul de a
contribui la o mai bună înţelegere a unui concept unitar cum este importanţa educaţiei pentru
dezvoltarea umană.
Educaţia începe să fie studiată de economişti din perspectiva unui bun intangibil,
asociată fiind cu randamente crescătoare. Educaţia devine în concepţia economică un veritabil
motor de creştere economică şi în consecinţă un obiectiv de investiţii publice. Deoarece
educaţia are efecte nu numai asupra receptorului de educaţie, dar şi asupra celorlalţi membri ai
societăţii, teoria externalităţilor şi teoria bunurilor publice sunt folosite ca principale
instrumente de analiză a politicilor educaţionale, mai concret, a investiţiei publice în educaţie.
Considerând că investiţia în educaţie poate fi privită ca un bun public, atunci aceasta
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îndeplineşte într-o oarecare măsură şi proprietăţile aferente bunurilor publice (Suciu, 2000:
pp. 101-102), precum nonexclusivitatea şi nonrivalitatea. Cu toate acestea, trebuie ţinut cont
de faptul că cele două rivalităţi sunt specifice bunurilor publice pure, iar educaţia nu este un
bun public pur, ci aceasta reprezintă sensul generic care este atribuit bunurilor denumite
sugestiv „bunuri colective de consum”.
2.1. Efecte monetare şi nemonetare ale educaţiei
În cercetarea întreprinsă, efectele educaţiei vor fi considerate efecte monetare şi
nemonetare (comportamentale), resimţite la nivel individual (particular) sau colectiv.
În opinia noastră o matrice a efectelor educaţiei poate avea următoarea reprezentare:
Matricea efectelor educaţiei
Efecte monetare
- creşterea veniturilor individuale
- creşterea Produsului Intern Brut (creştere şi
dezvoltare economică)

Efecte nemonetare/comportamentale
- dezvoltare umană
- formarea şi dezvoltarea capitalului uman
- formarea şi dezvoltarea capitalului social

Efectele monetare sunt importante pentru punerea în balanţă a două elemente
principale ale oricărei investiţii: costurile şi beneficiile monetare. Indiferent de natura acţiunii
sau domeniului de manifestare, fenomenul externalităţilor impune referiri cu privire la
categoriile de cost privat şi cost social, cât şi precizări legate de venitul privat şi cel social.
Costul privat se concretizează în costul suportat de agenţii economici direct implicaţi
în producerea bunului educaţional. În acelaşi mod, venitul privat include doar veniturile
obţinute de către agenţii economici implicaţi direct într-o anumită activitate de tipul activitatii
educaţionale.
Apar în schimb dificultăţi în definirea costurilor şi veniturilor sociale. În cazul
activităţii de învăţământ, costurile sociale sunt acele costuri suportate de membrii unei
comunităţi prin organizarea de activităţi de învăţământ. Totodată, venitul social reprezintă
suma veniturilor membrilor unei comunităţi dintr-o activitate (în speţă activitatea de
învăţământ) indiferent de implicarea în aceasta prin suportarea costurilor aferente. Dacă în
privinţa costului social există un referenţial de calcul (suma alocată finanţării educaţiei),
definirea venitului social este mai problematică deoarece nu toate câştigurile educaţiei se
măsoară în termeni monetari. Este dificil de stabilit cu exactitate ce venituri revin societăţii
din investiţia colectivă în educaţie.
Unul dintre aceste venituri este măsura în care capitalul uman creat contribuie la
creşterea economică (de exemplu modificările ratelor de creştere economică în raport cu
numărul de ani de educaţie), producând efecte colective, sociale, în formă monetară.
La modul general, efectele nemonetare sunt asimilate externalităţilor educaţiei. Din
cercetarea efectuată au rezultat principale efecte ale educaţiei în funcţie de nivelul de pregătire
şi evidenţierea acelor trepte educaţionale care generează mai multe externalităţi pozitive:
Tabelul 1
Treaptă educaţie
Învăţământ primar

Învăţământ gimnazial

Efecte asupra dezvoltării individuale
- formarea unor capacităţi proprii pentru
participarea la viaţa colectivităţii
– achiziţionarea unor cunoştinţe generale
(matematică, ştiinţele naturii etc.)
- debutul gândirii formal operaţionale
- dezvoltă primele
preocupări de autoeducaţie

Externalităţi
- primii paşi pentru integrarea în societate
- externalităţi importante pentru restul
societăţii
-se asigură continuitatea dezvoltării şi a
socializării
- externalităţi importante pentru restul
societăţii
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Treaptă educaţie
Învăţământ liceal/
profesional

Educaţie universitară

Efecte asupra dezvoltării individuale
- dezvoltarea responsabilităţii, capacităţii
de decizie
- orientarea tânărului pe piaţa muncii

Externalităţi
-se asigură posibilitatea de a începe
studii universitare
- scad externalităţile obţinute de societate
şi cresc veniturile individuale realizate de
piaţa muncii
- scad externalităţile obţinute de societate
şi cresc veniturile individuale realizate pe
piaţa muncii
-scad externalităţile obţinute de societate
şi cresc veniturile individuale realizate pe
piaţa muncii

- dobândirea de cunoştinţe specializate
- pregătirea pentru inserţia pe piaţa
muncii
Educaţia permanentă - menţinerea pe piaţa muncii
prin permanenta actualizare a
cunoştinţelor
- o a doua şansă pentru integrarea în
societate a celor needucaţi
Sursa: Informaţiile ştiinţifice despre efectele educaţiei asupra dezvoltării individului sunt prelucrate
după „Educaţia şi dezvoltarea copilului”, Diaconu, M., p. 63.

Este cunoscut faptul că educaţia primară aduce efecte benefice societăţii, datorită
faptului că la acest nivel generează cele mai multe externalităţi pozitive, de tipul celor
analizate anterior; una dintre cele mai importante fiind integrarea indiviziilor în societate, ceea
ce face posibilă viaţa în comunităţi umane. Pe de altă parte, se consideră că pregătirea
universitară şi formarea profesională continuă sunt forme de a pregăti şi perfecţiona
specialiştii unei pieţe de muncă din ce în ce mai selective. Diferenţa între acestea este că
indivizii vor avea nu numai câştiguri nemonetare de pe urma educaţiei superioare, ci şi
importante venituri materiale, de care beneficiază în mod direct.
Efectele nemonetare ale educaţiei sunt acelea care nu sunt exprimate direct în unităţi
monetare, fie că pot fi tranzacţionate sau evaluate ulterior în bani, independent de măsura în
care cresc productivitatea. Efectele nemonetare ale educaţiei mai sunt denumite efecte sociale
sau non-piaţă (Marinescu, 2001, p. 25) şi se referă în mod curent la o sănătate mai bună,
implicare civică mai mare, informare în ceea ce priveşte consumul, preferinţe mai selective, o
capacitate de adaptare mai mare. În mod curent, se face referire la acestea ca la influenţe ale
educaţiei asupra altor variabile ale vieţii umane şi sociale diferite de productivitate.
Prin prisma productivităţii, Psacharopoulus şi Patrinos ne indică faptul că „o revizuire
recentă arată că evidenţele empirice sunt rare şi neconcludente, susţinând existenţa
externalităţilor capitalului uman, într-o formă limitată. Aceste studii estimează externalităţile
considerându-le capital uman al indivizilor care măresc productivitatea celorlalţi factori de
producţie prin canale de transmisie care nu sunt internalizate de către individ (...) unele
cercetări au ajuns la valori negative, altele la valori foarte ridicate” (Psacharopoulus, Patrinos,
2002, p. 3).
În opinia noastră, externalităţile nu se pot cuantifica în mod exclusiv pe baza efectului
de creştere a productivităţii, deoarece acest fapt nu este compatibil cu ideea de externalităţi şi
educaţie ca bun public. Mai mult, scopul final al educaţiei nu este acela de a creşte
productivitatea resurselor umane, ci de a contribui la dezvoltarea complexă a oamenilor şi
societăţilor.
2.2. Implicaţii la nivel de politică educaţională ale externalităţilor
Autorii cercetării consideră că implicaţiile la nivel de politică educaţională ale
externalităţilor pozitive ale educaţiei sunt importante. De exemplu, legătura dintre educaţie şi
sănătate este puternică şi reclamă o analiză cost-beneficiu complexă, pentru a stabili în ce
măsură finanţarea educaţiei în scopul îmbunătăţirii sănătăţii şi reducerii costurilor cu sănătatea
compensează economiile făcute la nivelul sistemului sanitar. Pe de altă parte, nici efectele

104

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

105

asupra stării de bunăstare subiectivă nu trebuie neglijate în abordarea efectelor educaţiei
asupra sănătăţii, în ciuda dificultăţilor de cuantificare a acestora.
Externalităţile educaţiei se leagă şi de contribuţia acesteia la crearea şi dezvoltarea
capitalului social. Capitalul social este în general abordat din perspectiva unui factor de
producţie şi a costurilor de tranzacţionare, pe care le poate creşte sau diminua. Sursele de
capital social includ, printre altele, universul familiei, şcoala, comunitatea locală, mediul
privat şi societatea civilă. Din punctul nostru de vedere, capitalul social se dezvoltă ca o
externalitate a formării capitalului uman, iar mecanismul principal prin care educaţia
contribuie la crearea arhitecturii sociale este acela prin care oferă elevilor modele de
organizare şi de cooperare umană.
În acest context, apreciem că externalităţile sociale ale educaţiei se leagă de
transmiterea unor criterii cu mare generalitate asupra modului de organizare a societăţii.
Acestea sunt utile pentru ordonarea instituţiilor şi organizaţiilor economico-sociale, normelor
culturale acceptate, fundamentelor de justiţie şi echitate socială, contextelor normative în care
se desfăşoară activitatea umană. Mai mult, şi în ceea ce priveşte interacţiunile sociale, definite
ca transferuri între membrii unei societăţi, se consideră că eficienţa acestora este determinată
de gradul de afiliere la regulile şi valorile agreate în comunitatea respectivă.
În acelaşi mod, educaţia oferă individului şi posibilitatea de a-şi modifica rolul în
structura societăţii, indiferent de variabilele ce îi caracterizează viaţa, dar care sunt
independente de controlul său (averea personală sau a familiei, poziţia socială).
Fenomenul de mobilitate intergeneraţională între clasele sociale este din acest punct de
vedere o externalitate importantă a educaţiei, cercetările evidenţiind faptul că şcolarizarea este
cel mai important factor care determină mobilitatea socioeconomică-profesională.
Educaţia este de asemenea expresia consolidării societăţilor democratice. Relaţia între
democraţie şi nivelul de educaţie este la fel ca şi cea între educaţie şi sănătate, cauzală atât
dinspre educaţie către democraţie, cât şi invers. Statele democratice sunt caracterizate de
sisteme de educaţie ce oferă un acces mai echitabil tuturor membrilor. Şcoala educă alegătorii
şi în consecinţă îmbunătăţeşte rezultatele procesului democratic, aceasta fiind în opinia
noastră cea mai importantă dimensiune a acestei externalităţi. Fără participare civică nu se
poate realiza agregarea şi exprimarea intereselor politice, încurajarea acesteia fiind importantă
în condiţiile creşterii individualismului şi scăderii lipsei de interes pentru acţiunile publice,
colective, mai ales în rândul tinerilor.
Efectele sociale ale educaţiei au şi o importantă dimensiune culturală: „şcolile sunt
instituţii sociale cu scopuri sociale. Şcolile nu furnizează doar aptitudini, ci caracteristicile şi
comportamentele unor elevi ideali (...), iar acest aspect lipseşte din modelarea economică
actuală” (Akerlof, Kranton, 2002, pp. 1181). Externalităţile de dimensiune culturală sunt
dificil de surprins în analiza economică, însă contribuţia lor majoră la dezvoltarea umană şi
evoluţia socială nu poate fi diminuată. Educaţia este una dintre cele mai mari invenţii, dar în
acelaşi timp dintre cele mai sigure forme de perpetuare a caracteristicilor societăţilor umane în
timp, care face posibilă continuitatea organizării social-umane.
Cercetările referitoare la educaţie au ca finalitate elaborarea unor politici educaţionale
responsanbile care să permită împlinirea vieţii umane. Depinzând de dimensiunea
externalităţilor – efectele sociale pozitive resimţite de societate – educaţia este considerată bun
public sau bun privat, alegere ce determină dacă ponderea principală a finanţării sale va
aparţine statului sau actorilor privaţi. Diferenţierea produselor educaţionale în baza
externalităţilor pe care le produc a devenit în consecinţă un criteriu principal în delimitarea
naturii publice sau private a acestui bun.
Subliniem că studiile asupra dimensiunilor externalităţilor educaţiei şi naturii publice
sau private suportă modificari în momentul în care se iau în considerare implicaţile lor asupra
intervenţiei statului în finanţarea educaţiei, şi în consecinţă, în economie şi în viaţa
indivizilor.
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Concluzii
În contextul în care deciziile de politică educaţională exprimă judecăţi etice ale
comunităţiilor asupra importanţei echităţii, eficienţei şi economicităţii pe baza cărora se
întemeiază sistemele sociale, considerăm că este importantă includerea externalităţilor
educaţiei în orice tip de analiză. Cu precădere, trebuie reiterată nevoia de a completa analizele
de tip cost-beneficiu, materializate în calcularea ratei interne de recuperare a investiţiei în
educaţie, cu efectele sociale, nemonetare ale şcolarizării. Această rată nu poate cuprinde
efectele asupra modernizării şi civilizaţiei, prea ample la nivel istoric pentru a putea fi
cunatificate facil. Interesul crescut al teoreticienilor din domeniul educaţiei confirmă în
cercetările lor o apropiere mai clară a economicului de sfera „mai eterică”, aşa cum a denumito Barro, a externalităţilor capitalului uman şi educaţiei.
În opinia noastră, educaţia devine un veritabil motor de creştere economică, şi în
consecinţă un obiectiv de investiţii publice, fiind de asemenea expresia consolidării
societăţilor democratice. Cercetările referitoare la educaţie ar trebui să aibă ca finalitate
elaborarea unor politici educaţionale responsanbile şi care să permită împlinirea vieţii umane.
În acest context, implicaţiile la nivel de politică educaţională ale externalităţilor pozitive ale
educaţiei devin importante.
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Rezumat. Descentralizarea responsabilităţilor publice implică, de asemenea,
descentralizarea financiară. Efectul acestui proces asupra bugetelor ţărilor membre ale
Uniunii Europen este important să fie evaluat în scopul corelării acestuia cu indicatorii
macroeconomici. Din punct de vedere financiar, veniturile, cheltuielile şi soldul bugetelor
locale constituie tema principală de cercetare. Experienţele diferite şi realităţile diferitelor
ţări europene, ce au fost cuprinse într-un cadru normative unitar (Carta europeană a
autonomiei locale), sunt analizate în acest studiu.
Cuvinte-cheie: finanţe publice locale; serviciu public; buget local; datorie publică
locală.
Coduri JEL: H00, H41, H62, H63.
Coduri REL: 13A, 13B, 13G.
1. Introducere
Funcţiile şi responsabilităţile autorităţilor locale trebuie să fie orientate spre asigurarea
echilibrului între cererea cetăţenilor şi răspunsul instituţiilor publice locale având în vedere
sistemele instituţionale şi legale. Acestea exprimă totodată şi constrângerea la nivelul
politicilor locale necesare pentru furnizarea de servicii publice locale ce sunt finanţate integral
din venituri fiscale proprii. Ca urmare, autorităţile locale trebuie să înregistreze importante
grade de independenţă faţă de bugetul central aşa cum se reflectă şi prin gradul de autonomie
locală financiară. De asemenea, această autonomie este corelată cu procesul de descentralizare
ce implică distribuirea responsabilităţilor printre nivelurile guvernamentale.
O alocare eficientă a resurselor publice la nivel local implică şi identificarea serviciilor
specifice ce trebuie să fie furnizate de către autorităţile şi instituţiile publice locale în vederea
îndeplinirii cererii cetăţenilor.
OECD şi Comisia Europeană sunt preocupate de necesitatea îmbunătăţirii guvernării şi
managementului la toate nivelele guvernamentale în vederea asigurării accesului egal la
serviciile publice locale.
Pornind de la aceste preocupări considerăm oportună investigarea finanţelor publice
locale în scopul identificării rolului şi locului finanţelor publice locale în sectorul public pe
baza experienţelor acumulate în ţările Uniunii Europene. Acesta constituie totodată şi scopul
acestui studiu ce este structurat în 4 secţiuni. În secţiunea 2 sunt prezentate unele aspecte
privind competenţele şi funcţiile autorităţilor publice locale ca elemente cheie pentru finanţele
publice locale. Secţiunea 3 constă în investigarea locului finanţelor publice locale având în
vedere bugetele locale şi datoria publică locală. În secţiunea 4 sunt prezentate concluziile
studiului. Această lucrare face parte din proiectul de cercetare nr. 1780/2008 finanţat de către
CNCSIS.
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2. Rolul finanţelor publice locale în sectorul public
Punctul de pornire în identificarea rolului finanţelor publice locale în constituie
încercarea de a răspunde la întrebări privind tipul de servicii ce trebuie furnizate de autorităţile
publice locale şi ce politici trebuie să fie puse în aplicare de către acestea în vederea
îndeplinirii cererii cetăţenilor pentru servicii publice locale. În acest sens, trebuie să luăm în
consideraţie cadrul legislativ ce defineşte competenţele şi responsabilităţile diferitelor nivele
guvernamentale, instrumentele (bugetele locale şi serviciile locale) ce pot fi utilizate de către
instituţiile şi autorităţile publice locale pentru a atinge obiectivele de interest local. De
asemenea, unele autorităţi publice locale furnizează servicii publice pe baza contractelor cu
unităţi economice.
Parrado (2005a) subliniază importanţa identificării corecte a competenţelor şi
funcţiilor autorităţilor locale pe baza situaţiei din Franţa, Germania, Portugalia şi Spania. De
asemenea, sunt studii ce investighează acest subiect pentru alte ţări (OECD, 1994, Parrado,
2005b). În plus, Parrado defineşte funcţiile şi competenţele autorităţilor locale astfel:
„Funcţiile se referă la ceea ce fac guvernele sau la domeniile de activitate în care joacă un rol
de facto … Competenţele se referă la responsabilităţile şi puterea, în mod formal conferite
prin lege, cu care autorităţile publice sunt încredinţate în fiecare domeniu de activitate”
(Prado, 2005a, p. 5).
Responsabilităţile autorităţilor publice locale sunt constrânse de veniturile bugetare
locale, care trebuie să asigure sprijinul financiar pentru cheltuielile bugetului local. Veniturile
bugetului local sunt reprezentate de venituri proprii, subvenţii de la bugetul central şi de alte
surse. De exemplu, în anul 2009, în România, în conformitate cu legile bugetare,
subcategoriile principale de venituri constau în impozitul pe profit de la societăţile de interes
local, impozitul pe venit, taxe de proprietate (pe clădiri, terenuri şi vehicule), taxa pe valoarea
adăugată, taxa hotelieră, impozitul pe spectacole, taxă pentru certificate şi emiterea
autorizaţiilor, onorariile pentru servicii, sancţiuni, subvenţii şi alte venituri. Aceste venituri
trebuie să finanţeze cheltuielile, potrivit legii bugetare, cum ar fi autorităţile publice, centre
militare, poliţia locală, educaţie, sănătate, cultură şi religie, asistenţă socială, dezvoltare
publică şi locuinţe, protecţia mediului, agricultura, transporturile şi alte cheltuieli.
La nivel subnaţional trebuie să ne facă o delimitare clară între serviciile ale căror
cheltuieli sunt susţinute de utilizatori (servicii publice industriale şi comerciale) şi servicii
publice administrative ce sunt finanţate de impozitele şi subvenţiile de la diferite bugetele
publice. Aceste servicii publice administrative, care sunt parţial susţinute de bugetul central
exprimă transferul funcţiilor şi responsabilităţilor între nivelurile guvernamentale. Acest
transfer impune anumite principii bugetare pentru bugetele locale, definite de Carta europeană
a autonomiei locale, cum ar fi: (i) principiul autonomiei, (ii) principiul proporţionalităţii, (iii)
principiul subsidiarităţii; (iv) principiul diversităţii; (v) principiul de flexibilitate; (vi)
principiul de acces universal.
Scopul acestui studiu este de a investiga, de asemenea, locul finanţelor publice locale
în economia sectorului public. Prin urmare, în secţiunea următoare ne vom concentra pe acest
subiect având în vedere veniturile, cheltuiele şi soldul bugetului local, precum şi datoria
publică locală.
3. Locul finanţelor publice locale în sectorul public
În scopul de a identifica locul de finanţele publice locale în sectorul public trebuie să
se ia în considerare raportul dintre variabilele bugetelor locale şi variabilele bugetului general
consolidat pentru statele membre ale Uniunii Europene. Analizând aceste valori am constatat
că în Danemarca, aproape 60% din totalul de serviciilor publice sunt livrate de către subguvernele naţionale şi doar 1,5% în Malta (Figurile 1 şi 2). Pe baza gradului de îndatorare
publică, sub-guvernele naţionale din Estonia contractează mai multe împrumuturi decât
autorităţi publice centrale ceea ce conduce la un nivel mediu al ponderii datoriei publice locale
de 54.7% din datoria publică totală, în perioada 1991-2008 (Figura 3).
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Sursa: realizat de autori pe baza datelor de la EUROSTAT.
Figura 1. Nivelul mediu al veniturilor bugetelor locale
(% din veniturile bugetului general consolidat), în perioada 1991-2008
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Sursa: realizat de autori pe baza datelor de la EUROSTAT.
Figura 2. Nivelul mediu al cheltuielilor bugetelor locale
(% din cheltuielile bugetului general consolidat), în perioada 1991-2008
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Sursa: realizat de autori pe baza datelor de la EUROSTAT.
Figura 3. Nivelul mediu al datoriei publice locale (% din datoria publică locală),
în perioada 1991-2008

Analizând soldul bugetelor locale, am identificat faptul că veniturile locale asigură
sprijin financiar pentru cheltuielile locale în Germania, Irlanda, Grecia, Malta, Olanda,
România, Slovenia şi Finlanda unde bugetele locale sunt în echilibru. Cehia, Danemarca,
Luxemburg şi Austria obţin excedente la nivelul bugetelor locale, care pot fi folosite pentru a
susţine deficitelor publice. În alte cazuri (în special în Slovacia, Italia, Estonia, Polonia),
bugetele locale au deficite, care sunt acoperite din bugetele centrale sau prin contractarea
împrumuturilor pe termen mediu şi lung (Figura 4).
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Figura 4. Nivelul mediu al soldului bugetelor (% din PIB), în perioada 1991-2008

Analizând relaţia dintre soldul bugetului local şi datoria publică locală, am constatat
faptul că în ţările din zona euro creşterea deficitelor locale conduce la îndatorarea
suplimentară a autorităţilor publice locale. Tendinţa generală indică o creştere a datoriei
publice locale, în special pentru statele nonmembre ale zonei euro (Figurile 5 şi 6).
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Figura 5. Evoluţia soldului bugetar local şi a datoriei publice locale în ţările din zona euro,
în anul 2008
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Figura 6. Evoluţia soldului bugetar local şi a datoriei publice locale
în ţările din afara zonei euro, în anul 2008
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datoria publica locala, in anul 2008 (% din
PIB) in 2008

În timp ce rolul finanţelor publice locale creşte în economia publice, impactul datoriei
publice locale atât asupra variabilelor locale cât şi naţionale ar putea fi mult mai important.
Dinamica datoriei publice locale, în ultima decadă (Figurile 7 şi 8) arată o schimbare relativ
redusă (plus sau minus maxim de 3 pp din PIB), în comparaţie cu creşterea semnificativă a
sectorului public local, în aceeaşi perioadă. Explicaţia ar trebui să fie identificată în cadrul
politicilor publice financiare. Migrarea de la finanţarea din partea autorităţilor publice centrale
la cea locală a diferitelor zone de interes public a fost însoţită de completările ale resurselor
locale (deşi bugetele centrale rămân cu deficite). În acest fel, deficitele (şi în mod automat
datoriile publice) au fost împărţite între centrale şi locale, care au o mai mare parte
componentă centrală.
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Figura 7. Dinamica datoriei publice locale în ţările din zona euro, în perioada 1995-2008
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Figura 8. Dinamica datoriei publice locale în ţările din afara zonei euro, în perioada 1995-2008

Dinamica datoriei publice locale este relative redusă, deoarece soldul bugetului local
este strict controlat în majoritatea ţărilor UE (Figurile 9 şi 10). Normele aplicate în sectorul
locale sunt mai severe, pentru că este relativ dificil de a monitoriza sute sau mii de bugete
locale, în scopul de a asigura un anumit echilibru la nivel naţional. Un mecanism mai uşor este
de a acoperi dezechilibrele locale prin preluarea (în totalitate sau parţial) a deficitelor la
bugetul central.
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Figura 10. Dinamica soldului bugetelor locale în ţările din afara zonei euro, în perioada 1995-2008

4. Concluzii
Finanţare locală are un rol tot mai important în întreg sistemul european financiar
public. Venituri şi cheltuieli comunităţilor locale au crescut an de an prin introducerea unor
linii bugetare noi sau ridicarea celor existente.
Implementarea regulilor generale de guvernare locală (în special cele prevăzute de
Carta europeană a autonomiei locale) a contribuit la consolidarea poziţiei finanţelor publice
locale în economie. Încurajarea sectorului financiar local a fost necesară pentru a asigura o
mai bună calitate a servicii publice oferite cetăţenilor. Orientarea autorităţilor locale spre
nevoile cetăţenilor poate fi maximizată, permiţând comunităţilor locale să-şi gestioneze
propriile resurse financiare publice.
Descentralizarea implică schimbarea structurii cheltuielilor locale, prin diversificarea
domeniilor în care comunităţile locale pot decide alocarea resurselor publice. Veniturile
pentru finanţarea cheltuielilor pentru domenii noi sunt asigurate şi de bugetele centrale. În
acest fel, impactul asupra echilibrului local este relativ mic întrucât dezechilibrul acestora este
preluat de către bugetele centrale.
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PARTICULARITĂŢI ALE FINANŢĂRII DEZVOLTĂRII ECONOMICE
REGIONALE ÎN CONTEXTUL CRIZEI FINANCIARE
Susana Irina IOSOF
Universitatea Dimitrie Cantemir, Tg. Mureş
isusana2004@yahoo.com
Rezumat. În această lucrare ne-am propus a cerceta oportunitatea şi contribuţia
finanţării regionale la dezvoltarea unei naţiuni în contextul crizei actuale. Ne-a interesat de
asemenea şi impactul acestei surse de finanţare asupra bugetului public. Noutatea acestui
subiect constă în prezentarea pentru prima dată a particularităţilor finanţării regionale şi a
implicaţiilor acesteia în acumularea veniturilor bugetare.
Cuvinte-cheie: finanţare; criză; dezvoltare regională; resurse, buget.
Coduri JEL: P.25, H.00.
Coduri REL: 13A, 16H, 16J, 16E.
1. Introducere
Declinul economic, constatat în prezent la nivelul ţării noastre, este legat în mod direct
de criza financiară parcursă de ţările dezvoltate, care şi-au expus semnificativ activele
bancare. Contextul internaţional nefavorabil determină şi în ţara noastră căderea pieţei
creditului (care a cunoscut o expansiune fulminantă în ultimii ani) şi implicit blocarea surselor
de finanţare a sectorului privat. Consecinţele acestor fenomene constau în: reducerea sau
falimentarea activităţii multor firme, neachitarea de către acestea a taxelor şi impozitelor la
bugetul public având ca urmare neonorarea cheltuielilor în sectorul bugetar. În dorinţa de a
găsi noi surse de finanţare pe fondul crizei actuale, ne-am oprit asupra fondurilor
nerambursabile de la Uniunea Europeană care pot contribui la înlăturarea dificultăţilor
manifestate de reducerea veniturilor bugetare. Considerăm că această lucrare este importantă
şi în contextul în care criza financiară, prezentă şi în România, are efecte dezastroase asupra
economiilor emergente dependente de importurile masive de capital de pe pieţele externe.
2. Finanţarea nerambursabilă ca oportunitate pentru compensarea încasărilor
bugetare reduse pe timp de criză
În condiţiile crizei economice şi financiare existente în prezent problema care face
obiectul analizei este în ce măsură fondurile provenite de la Uniunea Europeană sub forma
finanţării nerambursabile pot compensa comprimarea economiei naţionale.
2.1. Finanţarea dezvoltării – terminologie şi conţinut
Pentru a ne putea desfăşura studiul am pornit de la analiza termenului de finanţare, care
ne-a condus la definirea acestuia în sens larg şi restrâns:
- În sens larg, ea reprezintă orice acţiune de furnizare a unor fonduri băneşti necesare
entităţii finanţate pentru îndeplinirea unui scop (Kiriţescu et al., 1998, p. 141).
- Sensul restrâns, care constă în alocarea de fonduri de la bugetul de stat sau din alte
surse cu titlu nerambursabil.
În opinia noastră, sensul larg al finanţării se referă mai ales la faptul că ea include atât
utilizarea fondurilor băneşti cu titlu definitive, cât şi cu caracter rambursabil.
În urma cercetării derulate, am constatat că finanţarea implică minimum două părţi din
care una, emitentul sau finanţatorul, dispune de resurse financiare, iar cealaltă, debitorul sau
beneficiarul, necesită fonduri mai numeroase decât posibilităţile sale. De asemenea, în
procesul finanţării se menţionează pe lângă scopul finanţării şi termenul pentru care se acordă
finanţarea. Considerăm că scopul general al finanţării este dezvoltarea economică şi socială a
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societăţii prin: reabilitarea/dezvoltarea infrastructurii, crearea de noi locuri de muncă,
îmbunătăţirea nivelului de trai, creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, sprijinirea
populaţiei aflate în dificultate etc. Progresul economic este influenţat de factori precum
resursele naturale, cantitatea şi calitatea resurselor umane, ponderea sectoarelor economice în
structura PIB- lui, nivelul cercetării tehnico-ştiinţifice, dezvoltarea infrastructurilor etc.
Studiul experienţelor statelor din Uniunea Europeană, ne-a condus spre menţinerea
ipotezei că în primul rând finanţarea trebuie alocată infrastructurii care are ca impact
dezvoltarea celorlalte sectoare economice. Însă, în anii de criză, tocmai proiectele de
infrastructură (transporturi, mediu, telecomunicaţii şi energie) au de suferit. Nu lipsită de
importanţă este şi investiţia în resursele umane prin educaţie, formare continuă, politici sociale
şi activarea unei legături permanente între cercetare şi inovare. Dar toate acestea necesită
surse de finanţare care în contextul unei crize financiare sunt mult diminuate.
2.2. Necesitatea finanţării dezvoltării economice regionale
Finanţarea dezvoltării sub forma fondurilor nerambursabile de la Uniunea Europeană
este prezentă de regulă la nivel regional. Ea a apărut din nevoia amplificării şi dezvoltării
economiilor regionale, astfel ca firmele să beneficieze uşor de finanţare pentru proiectele lor,
dar trebuie să facă faţă şi cerinţelor derivate din schimbările structurale care apar la nivel
macroeconomic. Noua economie bazată pe inovare şi cunoaştere, pe mediu şi prevenirea
riscurilor necesită investiţii în infrastructură, dar şi în cercetare, inovare şi dezvoltare
regională durabilă. Finanţarea dezvoltării regionale apare ca indispensabilă pentru crearea de
noi întreprinderi şi implicit locuri de muncă prin realizarea de incubatoare de afaceri
(pepiniere de întreprinderi), dar şi parcuri tehnologice sau industriale şi se circumscrie
obiectivelor naţionale. Acest tip de finanţare este absolut necesară deoarece în regiuni sunt
multe întreprinderi cu potenţial şi care se pot dezvolta şi creşte nivelul de trai al locuitorilor
din zonă. Deşi se presupune că întreprinderile ar trebui să găsească uşor finanţare pentru
proiectele lor, deoarece există în teritoriu filiale ale instituţiilor financiare, acestea nu sunt
dispuse a finanţa proiectele de interes local.
Finanţarea dezvoltării regionale este absolut necesară şi în administraţiile publice
deoarece le îmbunătăţeşte şi modernizează devenind mai transparente şi mai eficiente. În urma
studiului realizat cu privire la nevoile de finanţare regională am constatat că aceasta este o
cerinţă pentru înfăptuirea politicii economice a statului, pentru dezvoltarea şi modernizarea
întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru crearea şi modernizarea infrastructurii, pentru
realizarea politicii sociale, pentru modernizarea oraşelor şi satelor şi pentru implementarea
tehnologiilor.
Cercetarea legăturii dintre finanţarea din fonduri nerambursabile şi sursele bugetare, în
contextul crizei actuale, ne-a condus la veridicitatea ipotezei conform căreia acest tip de
finanţare este singura care poate compensa resursele financiare pierdute ca urmare a
restrângerii activităţilor economice la nivel naţional. Deoarece recesiunea economică
manifestată în prezent în România, dar şi în alte state dezvoltate ale lumii, stârneşte ample
dezbateri cu privire la noi surse de finanţare care au ca scop acoperirea reducerii încasărilor la
bugetul public, orientarea spre finanţare regională considerăm că este de strict interes.
2.3. Particularităţile finanţării regionale
Analiza informaţiilor şi studiul proceselor economico-sociale ne-a permis să evidenţiem
în acest studiu pentru prima dată şi particularităţile finanţării regionale.
1. Finanţarea dezvoltării economice regionale este axată, cum sugerează şi denumirea sa,
pe aspecte teritoriale. Mai precis, în cazul dezvoltării regionale finanţarea se orientează doar
spre regiunea sau zona respectivă, însă vizează prin acest transfer şi obiective de ordin
naţional. De asemenea, în literatura de specialitate (Moşteanu, 2003, p. 92) se spune că
dezvoltarea regională a României este „un proces amplu, complex şi de durată” la baza căruia
stau „un ansamblu coerent de obiective, priorităţi şi mijloace privind realizarea sa sau metode
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de atingere a obiectivelor politicii de dezvoltare regională”. Astfel, dacă considerăm că
regiunile sunt părţi integrale ale economiilor naţionale, efectele acestor investiţii se regăsesc şi
la nivel macroeconomic sub forma unor venituri bugetare.
2. Finanţarea dezvoltării economice regionale presupune cofinanţarea din partea
beneficiarului. Reglementările privind fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene pentru
dezvoltarea regională prevăd ca rata maximă de contribuţie de care poate beneficia România
la nivelul unui program operaţional să fie de 85% pentru toate resursele. Cofinanţarea va fi
asigurată potrivit Cadrului Strategic Naţional de Referinţă de la bugetul de stat şi, respectiv,
de la bugetele locale de către autorităţile publice locale. În acelaşi timp, ar putea exista
posibilitatea ca datorită capacităţii financiare scăzute de a asigura cofinanţarea, multe proiecte
să nu poată prinde viaţă deşi ele ar fi necesare.
3. O altă trăsătură constă în orientarea finanţării spre dezvoltarea anumitor segmente ale
activităţii economice şi sociale. Finanţarea dezvoltării regiunilor constă în investiţii publice în
infrastructură locală şi regională (transport, mediu, şcoli, spitale, reţele de telefonie, internet
etc.) în sprijinirea afacerilor şi creşterea ocupării, formării resurselor umane şi a serviciilor
sociale. Toate aceste investiţii au ca scop promovarea unei dezvoltări economice şi sociale
durabile şi echilibrate ale regiunilor şi, implicit, naţiunilor, crearea de noi locuri de muncă,
protejarea mediului înconjurător, creşterea adaptabilităţii forţei de muncă, precum şi
dezvoltarea patrimoniului cultural şi turistic ale acestora.
4. Finanţarea dezvoltării economice regionale presupune utilizarea cu prioritate a
veniturilor locale. Dezvoltarea regională, presupune ca în statele cu o structură regionalizată
(Franţa, Spania) şi regim administrativ descentralizat, colectivităţile teritoriale locale să aibă
capacitate şi interese publice proprii distincte de interesele publice ale statului. Însă, datorită
faptului că în România regiunile sunt persoane nonjuridice, specializate în probleme
regionale, ele nefiind autonome pe plan bugetar la fel precum alte entităţi (prefecturi, consilii
judeţene, primării), ele nu dispun de resurse bazându-se exclusiv pe finanţări de la bugetul
public sau comunitar. Însă, prin activităţile pe care le generează, aceste finanţări
nerambursabile pot îngroşa resurse bugetare.
5. Finanţarea dezvoltării economice regionale se mai particularizează şi prin faptul că se
realizează după parcurgerea anumitor faze din derularea proiectelor. Acesta presupune că
obiectivele teritoriale depăşesc posibilităţile financiare proprii ale instituţiilor sau persoanelor
juridice din regiune. Pentru accesarea proiectelor regionale se va lua în calcul şi faptul că
onorarea plăţilor pentru derularea investiţiilor se realizează anticipat de către solicitant până la
verificarea şi achitarea cererilor de plată. În opinia noastră, dezvoltarea proiectelor regionale
este îngreunată de rambursarea cheltuielilor după derularea investiţiilor. Şi apare din start
ideea că nu sunt sprijiniţi cu fonduri pentru dezvoltare regională cei care au idei, dar nu au
resurse financiare să le pună în aplicare.
6. Diferenţierea alocării fondurilor nerambursabile pe regiuni este o altă trăsătură a
finanţării dezvoltării regionale. Alocarea diferită a acestora se datorează faptului că nevoile pe
categorii de activităţi şi acţiuni sunt diferite de la o zonă la alta şi implicit de la o regiune la
alta. Însă finanţarea dezvoltării regionale trebuie să urmărească tocmai reducerea disparităţilor
de dezvoltare economică şi socială între zonele unui stat însă veniturile realizate şi aferent lor
taxele şi impozitele au efecte asupra averii naţiunii.
2.4. Concluzii
În finalul acestui studiu, conchidem că în condiţiile crizei economice existente în prezent
fondurile alocate de Uniunea Europeană sub forma finanţării nerambursabile pot reprezenta
mai mult decât o oportunitate. Aceasta, în contextul în care eliberarea portofoliilor bancare de
activele riscante va avea nevoie de timp şi va determina resurse limitate şi cu siguranţă o
întârziere a creditării. Aceste fonduri nerambursabile pot fi folosite în: dezvoltarea şi
modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, ca pârghie pentru crearea şi modernizarea
infrastructurii, ca suport al dezvoltării oraşelor şi satelor cu scopul realizării politicii sociale şi
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pentru implementarea tehnologiilor. Considerăm că utilizarea acestor fonduri ar avea însă în
primul rând ca efect şi o creştere a resurselor bugetare şi, implicit, a cheltuielilor potenţiale.
Mai mult decât atât, ne exprimăm părerea că singura sursă de finanţare ce poate compensa în
prezent comprimarea economiei şi a încasărilor poate provenii din aceste fonduri
nerambursabile.
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Rezumat. Acest articol analizează modul în care au evoluat veniturile încasate şi
cheltuielile efective ale Uniunii Europene, atât pe total, cât şi pe componente, pe perioada
anilor 1958-2008. Utilizând metodele de interpolare şi extrapolare, s-au realizat prognoze ale
veniturilor încasate şi cheltuielilor efectuate de Uniunea Europeană pentru următorii cinci
ani, obţinându-se câteva rezultate extrem de importante. Se remarcă că ritmul de creştere a
indicatorilor bugetari ai Uniunii Europene se amplifică, iar gradul de executare a bugetului
creşte.
Cuvinte-cheie: resurse proprii; cheltuieli; previziune; interpolare şi extrapolare.
Cod JEL: F36.
Cod REL: 20.
1. Introducere
Bugetul Uniunii Europene se află, în prezent, într-o etapă de restructurare fundamentală,
dictată de schimbarea priorităţilor de politică economică, datorită extinderilor succesive,
creşterii dependenţei de energie, migraţiei internaţionale a forţei de muncă, precum şi a
schimbărilor climatice.
În această lucrare, am analizat evoluţia şi structura veniturilor încasate şi cheltuielilor
efectuate ale Uniunii Europene pe perioada anilor 1958-2008, am prezentat principalele
slăbiciuni ale sistemului de resurse proprii precum şi schimbările fundamentale prin care trece
bugetul Uniunii Europene.
Pe baza datelor referitoare la veniturile încasate şi cheltuielile efectuate ale Uniunii
Europene pe perioada anilor 1980-2008, date culese din rapoartele anuale ale Curţii de
Conturi Europene, am încercat, pe baza unei funcţii matematice, să previzionăm veniturile
încasate şi cheltuielile efectuate ale Uniunii Europene pentru următorii cinci ani.
2. Structura veniturilor Uniunii Europene
Veniturile efective ale Uniunii Europene sunt formate din resursele proprii, care
asigură aproape 99% din finanţarea bugetului Uniunii Europene, şi din alte categorii de
venituri, precum diverse impozite, venituri provenite din operaţia de administrare a
instituţiilor, resurse rezultate din amenzi aplicate în cadrul politicii concurenţei, veniturile
încasate din anumite prestări de servicii asigurate de Uniunea Europeană, dobânzi din
întârzierea la plată şi comisioane şi orice surplus din anii anteriori. Resursele statutare ale
sistemului de resurse proprii sunt stabilite prin cele şase Decizii ale Consiliului Uniunii
Europene fiind adoptate în unanimitate şi ratificate de toate statele membre. Suma totală de
resurse proprii necesară finanţării bugetului Uniunii Europene este determinată de diferenţa
dintre cheltuielile totale şi alte venituri şi nu poate depăşi 1,24% din VNB-ul Uniunii
Europene.
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În prezent, structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene este
următoarea:
• prelevări agricole şi taxele suplimentare prevăzute în cadrul organizării comune a
pieţelor în sectorul zahărului şi glucozei, care sunt percepute asupra importului diferitelor
produse agroalimentare din ţările terţe cu scopul de a ridica preţul la nivelul celui comunitar
precum şi asupra produselor cu supraofertă;
• taxe vamale, care provin din aplicarea tarifului vamal comun asupra valorii în vamă
a mărfurilor importate din statele terţe; sunt colectate de autorităţile vamale ale fiecărui stat
membru, se varsă la bugetul Uniunii Europene minus o deducere de 25% reprezentând
onorarii de încasare.
Primele două categorii sunt cunoscute sub numele de „resurse proprii tradiţionale”.
• resursa TVA, care este constituită din plata de către statele membre a unei sume
egale cu baza impozabilă pentru TVA armonizată la nivel comunitar, înmulţită cu „cota
uniformă”. Cota uniformă este egală cu „cota maximă” minus un factor de corecţie ce
reprezintă plăţile reduse făcute de Marea Britanie.
• resursa complementară în funcţie de VNB, care rezultă din aplicarea unei cote de
apel uniforme asupra VNB-ului fiecărui stat membru, fixată în fiecare an, în cadrul procedurii
bugetare, în funcţie de nivelul celorlalte venituri bugetare. Această resursă a fost creată în
1988 pentru a compensa reducerea resursei TVA, avînd scopul asigurării echilibrului bugetar,
astfel încât ansamblul încasărilor să poată acoperi nivelul total al cheltuielilor înscrise într-un
exerciţiu bugetar.
În graficul de mai jos este prezentată evoluţia veniturilor încasate de către Uniunea
Europeană în perioada anilor 1977-2008(1):
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Sursa: date prelucrate de autori după Rapoartele Anuale ale Curţii de Conturi
Europene.
Figura 1. Evoluţia veniturilor efective ale UE în perioada anilor 1977-2008

Din Figura 1 se observă că, de-a lungul timpului, resursa VNB a devenit resursa
principală a bugetului Uniunii Europene, reprezentând 60,05% din veniturile bugetului
Uniunii Europene în anul 2008, faţă de 11,02% cât era în anul 1988. În schimb, de la
introducerea resursei VNB, resursele provenind din TVA au înregistrat o descreştere continuă
ca şi procent din veniturile totale, reprezentând 14,78% în anul 2008, faţă de 57,53 % cât erau
în 1988. De asemenea, cota aferentă resurselor proprii tradiţionale a scăzut continuu de la
68,65% cât era în anul 1977 la numai 14,21% din venituri în anul 2008. În anul 2013, resursa
VNB va reprezenta 74% din bugetul Uniunii Europene, în raport cu 13% provenind din taxe
vamale şi prelevări agricole şi cu 12% provenind din resursa bazată pe TVA.
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În decursul perioadei 1958-1970, bugetul comunitar era în mod exclusiv finanţat din
contribuţiile statelor membre. Decizia Consiliul Uniunii Europene din 21 aprilie 1970 a introdus
pentru prima dată un sistem de resurse proprii, format din prelevările agricole, taxele vamale şi
resursa TVA cu scopul de a finanţa integral bugetul comunitar începând cu 1 ianuarie 1975.
Taxele vamale şi prelevările agricole erau colectate prin administraţia naţională a fiecărui stat
membru, după prelevarea cotei de 10% corespunzătoare cheltuielilor de percepţie. Resursele
provenind din TVA datorată de fiecare stat membru era obţinută prin aplicarea unei cote fixe de
1% asupra bazei de calcul pentru TVA, armonizată la nivel comunitar (Lechantre & Schajer,
2003, pp. 139-140).
Perioada anilor 1975-1987 a demonstrat că acest sistem original al resurselor proprii
a fost inadecvat, cel puţin din două motive:
• Resursele proprii tradiţionale au cunoscut o reducere continuă de la 68,65% (în
1977) la 33,44% (în 1987) datorită progreselor realizate în reducerea taxelor vamale în urma
negocierilor GATT dar şi pe fondul creşterii producţiei interne de produse agricole;
• Resursele provenind din TVA au stagnat în această perioadă datorită slabei creşteri
economice şi declinului înregistrat de cheltuielile de consum ale statelor membre.
Efectul combinat al celor doi factori a exercitat o presiune considerabilă asupra
resurselor proprii tocmai în perioada în care nevoile comunitare erau în creştere datorită noilor
politici adoptate şi primirii de noi membri.
Consiliul European reunit la Fontainebleau în 25-26 iunie 1984 a adus o soluţie
temporară pentru aceste dificultăţi bugetare, ridicând cota maximă aplicată asupra resurselor
provenind din TVA de la 1 % la 1,4% şi s-a stabilit un mecanism de corecţie a dezechilibrelor
bugetare aplicabil de atunci încolo numai Marii Britanii. Consiliul European a hotărât că
dezechilibrul bugetar suportat de Marea Britanie să facă obiectul unei corecţii în sensul
restituirii anuale a 66 % din diferenţa dintre vărsămintele efectuate Marea Britanie la bugetul
comunitar (mai mari) şi cheltuielile efectuate de CE pe teritoriul Marii Britanii (mai mici).
Această rambursare este finanţată de celelalte state membre ale CE, în funcţie de prorata
PNB- ului lor în PNB- ul comunitar (Cacheux, 2005, pp.13-20).
Reformele fundamentale, cunoscute sub numele «Pachetul Delors I», care au
determinat caracteristicile sistemului actual al resurselor proprii şi au consacrat principiul de
corecţie a dezechilibrelor bugetare, au fost adoptate în iunie 1988 de către Consiliul European
de la Bruxelles. Principalele dintre ele prevedeau introducerea unei noi resurse proprii bazată
pe PNB-ul statelor membre, destinată să ţină cont de capacitatea contributivă a statelor
membre. Efectul global urmărit prin introducerea acestei resurse de echilibru a bugetului
comunitar era de a face sistemul de taxare al Uniunii Europene mult mai progresist, corelând
contribuţia fiecărui stat membru cu nivelul său de prosperitate(2).
În cea de a treia decizie a sa privind resursele proprii din 24 iunie 1988, Consiliul
Uniunii Europene păstrează mecanismul de corecţie existent dar îi aduce câteva modificări,
respectiv menţine participarea Germaniei la finanţarea corecţiei britanice şi reduce cota de
participare a Spaniei şi Portugaliei până în 1991.
A patra decizie privind resursele proprii din 31 octombrie 1994 invită Comisia
Europeană să reexamineze problema dezechilibrelor bugetare. Pe baza raportului Comisiei
Europene din 1998 şi a propunerilor formulate de anumite state membre, Consiliul European de
la Berlin a ajuns în mai 1999 la un acord asupra unei noi reforme a sistemului resurselor proprii.
Adoptată în 2000 şi intrată în vigoare la începutul lui 2002, după ratificarea sa de către
parlamentele naţionale ale statelor membre, a cincea decizie asupra sistemului resurselor proprii
reduce cota maximă aplicată asupra bazei de calcul pentru resursa TVA de la 1% la 0,5% şi
ridică cota cheltuielilor de percepţie asupra resurselor proprii tradiţionale de la 10% la 25%.
A şasea decizie a Consiului European referitoare la sistemul resurselor proprii din
iunie 2007 reduce cota maximă aplicată asupra bazei de calcul pentru resursa TVA de la 0,5%
la 0,3%, baza de calcul pentru TVA neputând depăşi 50% din VNB-ul statului membru.
Pentru perioada 2007-2013, cota maximă pentru resursa TVA este fixată la 0,225% pentru
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Austria, 0,15% pentru Germania şi 0,1% pentru Olanda şi Suedia, iar două state membre
beneficiază de reducerea contribuţiei lor bazată pe VNB: 605 milioane Euro pentru Olanda şi
150 milioane Euro pentru Suedia.
În esenţă, resursele proprii actuale corespund de fapt unor simple transferuri financiare
ale statelor membre la bugetul Uniunii Europene, în condiţiile în care resursa TVA şi resursa
VNB reprezintă în medie 73,31% din totalul veniturilor acestui buget. Pe scurt, contrar
ambiţiilor autorilor tratatului de la Roma, finanţarea bugetului Uniunii Europene este astăzi
asigurată prin contribuţii naţionale mascate.
3. Orientarea cheltuielilor Uniunii Europene
Important ca valoare absolută (peste 100 miliarde euro pe an), bugetul Uniunii
Europene este redus când este exprimat ca procentaj din cheltuielile publice totale ale Uniunii
Europene (sub 2,5%). Bugetul Uniunii Europene a provocat crize politice periodice, însă a
funcţionat totodată ca vector de stabilitate pentru dezvoltarea U.E., fiind conceput sub forma
unor cadre financiare successive începând cu anii ′80 ai secolului trecut.
Primul buget al Comunităţii Economice Europene a fost foarte redus, acoperind
exclusiv cheltuielile administrative. În 1965, plăţile pentru politica agricolă comună absorbeau
13,98% din buget şi au crescut până la 70,2% în 1985. Începând cu anul 1988 proporţia
cheltuielilor pentru politica agricolă comună în total cheltuieli înregistrează o scădere continuă
de la 66,82% în 1988 la 47,03% în 2008. Până în 2013, proporţia cheltuielilor agricole
tradiţionale va fi scăzută la 32%, în urma unei diminuări în termeni reali în perioada actuală
de finanţare.
Numai 3,51% din bugetul comunitar era cheltuit pentru politica de coeziune în 1965, o
cotă parte care nu a cunoscut decât o creştere uşoară până în anii 1980. Actul Unic European a
pus un accent deosebit pe coeziunea economică şi socială şi a determinat creşterea
semnificativă a cheltuielilor structurale. Suma consacrată acţiunilor structurale a crescut deja
la 30,4 % în 2006 şi va reprezenta 43,7% din bugetul Uniunii Europene în 2013 cu cel puţin
două treimi destinate coeziunii şi creşterii ocupării forţei de muncă.
Finanţarea pentru alte politici (cercetare, securitate, justiţie, politica internă, acţiuni
externe) a fost iniţial deosebit de limitată. În anul 1988, numai 7,3% din buget a fost rezervat
acestor domenii, dar datorită importanţei crescute acordată acestora în următorii ani, ele au
absorbit 13,33% din bugetul Uniunii Europene în anul 2006.
Cheltuielile bugetului Uniunii Europene fac obiectul unor previziuni multianuale
aprobate în cadrul Acordurilor Interinstituţionale denumite „perspective financiare” care
indică amploarea maximă şi structura cheltuielilor anticipate ale Uniunii Europene. Totuşi,
perspectivele financiare nu pot fi asimilate cu un buget plurianual, pentru că rămân
indispensabile, atât procedurile bugetare anuale prin care să se stabilească nivelul efectiv al
cheltuielilor în cadrul unor plafoane cât şi, mai ales, repartizarea acestor cheltuieli între
diferite linii bugetare.
Cadrul financiar pentru perioada 2007-2013 este a patra perspectivă financiară
aprobată în cadrului unui Acord Interinstituţional, după pachetul Delors I (1988-1992),
pachetul Delors II (1993-1999) şi Agenda 2000 (2000-2006). Acordul politic obţinut de
Consiliul European în 17 decembrie 2005 la Bruxelles prevede un volum total al bugetului
Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 de 864,3 miliarde de Euro, echivalentul a
1,048% din VNB-ul statelor membre, incluzând cele noi 10 state membre, precum şi România
şi Bulgaria care au aderat la 1 ianuarie 2007. Cea mai mare parte a veniturilor Uniunii
Europene este destinată politicii agricole comune (369,8 miliarde euro) şi politicii de
dezvoltare regională (308 miliarde euro). Cele 10 ţări central şi est europene au refuzat
consecvent propunerile care nu le avantajau, apărându-şi interesele, şi au primit în total 157
miliarde euro.
În graficul de mai jos este prezentată evoluţia creditelor de plăţi utilizate ale bugetului
Uniunii Europene în perioada 1958-2008:
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Sursa: date prelucrate de autori după Rapoartele Anuale ale Curţii de Conturi Europene.
Figura 2. Evoluţia cheltuielilor efectuate de Uniunea Europeana în perioada anilor 1958-2008

Principalele categorii de cheltuieli efectuate din bugetul Uniunii Europene sunt:
cheltuielile de garanţie agricolă şi dezvoltare rurală, cheltuielile structurale, cheltuielile
interne, cheltuielile administrative, cheltuielile destinate finanţării acţiunilor externe (Minea,
Costaş, 2006, pp. 300-301).
Cheltuielile de garanţie agricolă şi dezvoltare rurală ocupă primul loc încă din 1962
în cadrul bugetului general al Uniunii Europene, fiind destinate a completa ajutoarele acordate
de statele membre producătorilor agricoli din spaţiul comunitar cărora Uniunea s-a angajat să
le asigure un anume nivel al preţurilor pentru produsele pe care le oferă pieţei. Evoluţia
proporţiei cheltuielilor de garanţie agricolă în total cheltuielilor bugetului Uniunii Europene
este spectaculoasă: de la 13,98% în 1965, au crescut la 91,54 % în 1970, în 1990 au scăzut la
57,76%, în 2000 au scăzut în continuare iar în 2008 au ajuns la 47,03%. După reforma
politicii agricole comune din anul 1992, structura cheltuielilor destinate garanţiei agricole s-a
modificat, vechile măsuri de acordare a unor ajutoare au fost înlocuite cu sistemul subvenţiilor
în agricultură, concretizate în prime acordate direct agricultorilor şi crescătorilor de animale.
Cheltuielile structurale se situează pe locul doi în cadrul bugetului Uniunii Europene,
ponderea lor în totalul cheltuielilor bugetare evoluând astfel: de la 3,51% în 1965 au crescut la
24,7% în 1990, ajungând la 33,11% în anul 2000 şi sporind în continuare la 39,14% în anul
2008. Ele sunt destinate acordării de ajutoare regiunilor rămase în urmă din punctul de vedere
al dezvoltării economice, susţinerii reconversiei profesionale în regiunile aflate în declin,
adaptării muncitorilor la mutaţiile industriale, luptei împotriva şomajului etc. În ultimul
deceniu al secolului trecut, acţiunile structurale s-au îndreptat cu precădere către Grecia,
Irlanda, Spania, Portugalia.
Cheltuielile interne vizează în principal susţinerea unor programe destinate tinerilor,
asigurării energiei la nivelul spaţiului comunitar, armonizării pieţelor interioare, cercetării şi
dezvoltării tehnologice. Din analiza multianuală a bugetului Uniunii Europene rezultă faptul
că aceste cheltuieli au înregistrat o creştere uşoară de la 2,6% în anul 1977 la 5,98% în 1995,
ajungând la 8,46% în 2006.
Cheltuielile destinate acţiunilor externe privesc finanţarea activităţilor pe care Uniunea
Europeană le iniţiază şi le desfăşoară în scopul dezvoltării colaborării cu ţările terţe, atât cele
din centrul şi estul Europei, cât şi state din Asia, America Latină şi Africa. Aceste cheltuieli
cresc, de regulă numai din motive politice. Evoluţia ponderii acestor cheltuieli în totalul
bugetului comunitar este următoarea: de la 2,51% în 1977 au crescut la 5,15% în 1995 şi de
atunci se menţin relativ constante.
Cheltuielile administrative sunt absorbite în majoritatea lor de către Comisia
Europeană. În perioada 1968-2000, efectivul de funcţionari încadraţi în organismele
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comunitare s-a triplat, ajungând de la 9000 la circa 30000 de persoane. Aceste cheltuieli se
situează în ultimii 15 ani în jurul cifrei de 6 % din totalul cheltuielilor Uniunii Europene.
Politicile de cheltuieli la nivel comunitar, precum şi la nivel naţional şi local, trebuie să
acorde cetăţenilor încrederea în faptul că acestea sunt concentrate pe propriile lor priorităţi şi
că fondurile încredinţate Uniunii Europene sunt bine cheltuite. Politicile de cheltuieli ale
Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 au acordat o nouă prioritate obiectivelor de
creştere şi ocupare a forţei de muncă, precum şi noilor orientări politice precum libertatea,
securitatea şi justiţia. Optimizarea cheltuielilor Uniunii Europene implică alegerea şi
concentrarea resurselor acolo unde acestea pot genera beneficiile cele mai semnificative.
4. Analiza indicatorilor bugetari ai Uniunii Europene prin metoda interpolării
şi realizarea de previziuni utilizând extrapolarea datelor
Pe baza datelor culese din Rapoartele anuale ale Curţii de Conturi Europene din
perioada 1980-2008 referitoare la cheltuielile şi veniturile bugetului Uniunii Europene am
realizat interpolări pentru a găsi cea mai bună funcţie care să descrie evoluţia lor. Pentru
realizarea interpolării am utilizat WolframAlpha bazat pe softul Mathematica.
Tabelul 1
Calculul funcţiei de interpolare pentru cheltuielile efectuate de Uniunea Europeană
în perioada 1980-2008

Sursa: calcule realizate de autori utilizând www.wolframalpha.com
AIC = criteriul Akaike este utilizat în cazul comparării a două sau mai multe modele
econometrice. Relaţia de calcul a acestuia este următoarea: AIC = -2L/n + 2k/n , unde L este
logaritmul funcţiei de verosimilitate, n reprezintă numărul de observaţii, k reprezintă numărul
variabilelor exogene. Se alege acel model econometric pentru care valoarea obţinută este cea
mai scăzută.
BIC= criteriul Bayesian (sau criteriul Schwartz) este de asemenea utilizat în cazul
comparării modelelor econometrice. Relaţia sa de calcul este următoarea: BIC= -2L/n + (k*ln
n)/n, unde factorii formulei au aceiaşi semnificaţie cu cea din cadrul criteriului Akaike,
totodată se alege modelul econometric cu valoarea cea mai mică.
R = coeficientul de corelaţie, care ne arată gradul în care sunt corelate variabilele,
valoarea maximă poate să fie 1, cu cât o valoare este mai apropiată de 1 cu atât corelaţia este
mai ridicată.
Pe baza criteriilor informaţionale se alege ecuaţia de gradul patru ca fiind cea care
explicitează cel mai corect evoluţia funcţiei cheltuielilor efectuate de Uniunea Europeană,
aceasta având cea mai ridicată valoare a coeficientului de corelaţie, precum şi a criteriului
Akaike; în ceea ce priveşte criteriul Schwartz diferenţele sunt prea scăzute pentru a putea fi
luata decizia în funcţie de acest criteriu.
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Tabelul 2
Calculul funcţiei de interpolare pentru veniturile bugetare ale Uniunii Europene
în perioada 1980-2008

Sursa: calcule realizate de autori utilizând www.wolframalpha.com

Pe baza criteriilor informaţionale se alege ecuaţia de gradul patru ca fiind cea
care explicitează cel mai corect evoluţia funcţiei veniturilor încasate de Uniunea Europeană,
aceasta având cea mai ridicată valoare a coeficientului de corelaţie; în cazul criteriului Akaike
si a criteriului Schwartz acestea ambele au cele mai scăzute valori.
Tabelul 3
Calculul valorilor extrapolate pentru veniturile si cheltuielile bugetare
ale Uniunii Europene în perioada 2009-2013
Anii de previziune

2009

2010

2011

2012

2013

Venituri efective ale UE

121138

127771

135580

144770

155567

Cheltuieli efectuate ale UE

118755

126644

135887

146695

159291

Sursa: calcule realizate de autori utilizând www.wolframalpha.com
Pe baza extrapolărilor realizate pentru perioada anilor 2009-2013 se pot observa
următoarele:
• bugetul Uniunii Europene va continua să crească în continuare, având în vedere
situaţia economică mondiala actuală precum şi ambiţiile Uniunii Europene de a deveni un
jucător de talie globală şi schimbarea priorităţilor ei de politică economică, coroborat cu
reforma prin care trece acum Uniunea Europeană;
• în ultimii anii gradul de executare a bugetului Uniunii Europene a crescut, iar luând
in considerare modul de stabilire a indicatorilor bugetari ai Uniunii Europene, se poate
concluziona că ultimi ani au adus o creştere mai accelerată a cheltuielilor efectuate de
Uniunea Europeană, o mai bună utilizare a creditelor de plăţi, scăzând valoarea excedentului
bugetar al Uniunii Europene;
• datorită trendurilor actuale de creştere mai rapidă a cheltuielilor decât veniturile se
ajunge la prognoza ca începând cu anul 2011 nivelul cheltuielilor să-l depăşească pe cel al
veniturilor, deci să se înregistreze deficit. Dar ţinând cont de faptul că, contribuţia statelor
membre în funcţie de VNB se stabileşte în funcţie de cheltuielile rămase neacoperite de
celelalte categorii de venituri ale Uniunii Europene şi se mai ajustează pe parcursul anului
bugetar, putem doar presupune că va fi majorată cota de apel uniformă aplicată asupra VNBului statelor membre, în vederea echilibrării bugetului Uniunii Europene.
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5. Concluzii
Bugetul Uniunii Europene se află, în prezent, într-o etapă de restructurare fundamentală,
dictată de schimbarea priorităţilor de politică economică, chemate să răspundă evoluţiei unor
factori endogeni, de tipul extinderii sau al intensificării integrării, sau a unor factori exogeni
de tipul creşterii dependenţei de energie, migraţiei internaţionale a forţei de muncă sau a
schimbărilor climatice.
Cele două surse principale de venit: resursele proprii bazate pe TVA şi VNB conţin
multe caracteristici ale contibuţiilor naţionale, sunt furnizate de trezoreriile naţionale şi sunt
uneori prezentate ca posturi de cheltuieli în bugetele naţionale. Prin urmare, statele membre au
adesea tendinţa de a judeca politicile şi iniţiativele comunitare în termeni de profit în raport cu
contribuţiile naţionale, în loc să evalueze mai întâi valoarea globală de realizare a anumitor
politici la nivelul Uniunii Europene.
În mai 2006, s-a ajuns la un acord între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie
potrivit căruia Comisia trebuie să realizeaze o revizuire fundamentală a bugetului Uniunii
Europene, care acoperă toate cheltuielile Uniunii Europene (în special cele aferente politicii
Agricole Comune) şi resursele proprii ale Uniunii Europene (inclusiv compensaţia în favoarea
Angliei). Fără nici o îndoială, revizuirea cheltuielilor Politicii Agricole Comune este o
condiţie prealabilă pentru orice reformă majoră a cheltuielilor Uniunii Europene. Dar această
revizuire rămâne imposibilă atâta timp cât nu se ajunge la un compromis între statele membre
susţinătoare ale Politicii Agricole Comune şi cele opozante ale acestei politici. Comisia
Europeană va examina modul în care funcţionează bugetul şi în care se poate obţine cel mai
bun echilibru între continuitate şi răspuns la noile provocări, precum şi cea mai bună metodă
de a furniza resursele necesare pentru finanţarea politicilor Uniunii Europene şi dacă acestea
funcţionează cum trebuie într-o Uniune cu 27 de state membre.
Raportul deputatului francez Alain Lamassoure privind viitorul resurselor proprii ale
Uniunii Europene, care a fost aprobat de către parlamentarii europeni în data de 12.03.2007
propune o reformă în 2 etape:
• prima etapă: noul sistem se va baza pe venitul intern brut: fiecare stat membru va
contribui cu aproximativ 1% din acesta. Abolirea „oricărui privilegiu bugetar pentru orice stat
membru“ va fi un element cheie al acestei perioade, şi va include abolirea „cecului britanic“
până în 2013.
• a doua etapă prevede introducerea treptată a unui sistem autentic de resurse
proprii, care să înlocuiască din 2014 contribuţiile naţionale. Acest sistem va putea include
taxe deja existente în statele membre, de exemplu cota-parte de participare la plăţile TVA sau
cota-parte din impozitele asupra consumului de energie. Alte opţiuni ar fi taxele pe tranzacţiile
financiare, pe transport sau serviciile de telecomunicaţii, taxa „eco“. Suveranitatea fiscală va
aparţine în continuare Statelor Membre.
Considerăm că este absolut necesar să se reducă ponderea contribuţiilor bazate pe
VNB în totalul resurselor comunitare. De asemenea, credem că este primordial să se elimine
dreptul de veto al statelor membre, care ameninţă să recurgă la el pentru a da deciziilor
comunitare o orientare mai conformă intereselor lor naţionale. Aceste schimbări profunde vor
necesita foarte probabil amendarea tratatelor.
Bugetele Uniunii Europene din anii 2000-2006, şi chiar mai mult, din 2007-2013 sunt
caracterizate de două noi trăsături. Pe de o parte, are loc o schimbare fundamentală între
obiectivele de finanţat şi fondurile disponibile. Pe de altă parte, Uniunea Europeană nu a luat
în considerare corelaţia pozitivă dintre dimensiunile bugetului comunitar şi extinderile
integrării. Toate extinderile Uniunii Europene au facut necesară creşterea semnificativă a
bugetului acesteia, deoarece implicau apariţia unor noi obiective care reclamau finanţare.
Acest lucru poate fi observat deja după adeziunea din 1973 a Marii Britanii, Danemarcei şi
Irlandei. Chiar şi extinderea din 1995, când au aderat cele trei ţări dezvoltate: Austria,
Finlanda si Suedia, a avut ca efect creşterea cheltuielilor şi veniturilor bugetului Uniunii
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Europene. Bugetul Uniunii Europene pentru 2007-2013 se dovedeste a fi şi mai zgârcit,
atenţia crescută fiind orientată spre susţinerea viitorului dar şi a scopurilor Comunităţii
(Rubio, 2008, p. 24).
Pe lângă toate acestea, dilema fundamentală a viitorului buget al Uniunii nu s-a
schimbat deloc. Întrebarea cheie este dacă este posibil să creezi şi să finanţezi o Uniune
Europeană competitivă dintr-un procent al VNB-ului statelor membre în secolul XXI.
Analiza circumstanţelor politice în care se vor înscrie viitoarele negocieri bugetare
arată faptul că reexaminarea are puţine şanse să se finalizeze cu o reformă bugetară vastă dacă
ea este asimilată unei dezbateri politice asupra priorităţilor Uniunii în materie de cheltuieli.
Dincolo de dezbaterea asupra cheltuielilor, reexaminarea bugetară trebuie să urmărească şi
reformele instituţionale din punct de vedere al structurii şi modului de funcţionare al
sistemului bugetar Uniunii Europene.
Note
(1)

În cadrul veniturilor diverse am inclus şi excedentul din anul precedent şi corecţia în favoarea
Angliei. Totodată, până în 1981, sumele sunt exprimate în MUC, din 1.01.1981 în milioane ECU, iar
începând cu 1.01.1998 sunt exprimate în milioane EURO
(2)
În ultimii ani, calculul contribuţiilor naţionale la bugetul U.E. nu se mai face raportat la PNB
(produsul naţional brut) ci la VNB (venitul naţional brut).
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Rezumat. Estimarea unei rate optime de impozitare reprezintă o temă extrem de
dezbătută. Îndeplinirea condiţiilor care să asigure existenţa unei pieţe perfecte, realizarea
unei egalităţi între ratele marginale de substituţie în vederea estimării unei rate optime de
impozitare sunt aproape imposibil a se înregistra la nivelul unei economii. Prin urmare, se
poate considera mult mai corespunzătoare estimarea unei rate a impozitării, urmând
abordarea lui Blanchard. Acest studiu relevă faptul că în perioada 2000-2007 Guvernul
României ar fi trebuit să adopte măsuri de ajustare fiscală în vederea asigurării unei politici
fiscale sustenabile pe termen lung.
Cuvinte-cheie: sustenabilitate fiscală; constrângere bugetară intertemporală; ajustări
fiscale; rata efectivă a impozitării; politică.
Coduri JEL: E62, H21.
Cod REL: 8K.
1. Introducere
Există studii de specialitate care relevă impactul negative al impozitării asupra creşterii
economice (Engen, Skinner, 1992). Prin urmare, estimarea unei rate a impozitării prin care să
fie evitate distorsiunile la nivelul pieţei (Milesi-Ferretti, Roubini, 1998, Mendoza, Tesar,
2003) reprezintă un subiect foarte dezbătut în literatură. Sunt studii care abordează acest
aspect prin prisma eficienţei de tip Pareto (Diamond, Mirrless, 1971a, 1971b, Stiglitz,
Dasgupta, 1971, Atkinson, Stiglitz, 1976) sau din perspectiva echităţii fiscale (Musgrave,
1963, Rosen, 1978, Plotnick, 1980, 1981, Lambert, 1990, Gravelle, 1992). Dar în conformitate
cu cele afirmate de Moşteanu şi Stoian (2005), întrunirea condiţiilor de existenă a unei pieţe
perfecte, realizarea egalităţii dintre ratele marginale de substituţie în vederea estimării ratei
optime a impozitării sunt imposibil de asigurat la nivelul unei economii. Prin urmare, se poate
considera o abordare mult mai potrivită în acest sens, şi anume estimarea unei rate a
impozitării pe baza abordării lui Blanchard (Blanchard, 1990), care are la bază teoria
sustenabilităţii fiscale şi constrângerea bugetară intertemporală (CBI). Utilizarea CBI în
vederea estimării unei rate a impozitării se bazează cel puţin pe următoarele aspecte:
reprezintă o modelitate mai simplă de estimare a ratei impozitării deoarece nu are la bază
ipoteze restrictive şi nici nu face obiectul problemelor de optim, de maximizare a unei funcţii
de utilitate, care ar putea conduce la estimarea unei rate a impozitării cu caracter teoretic.
Rata impozitării esitmată utilizând abordarea lui Blanchard poate, de asemenea,
reprezenta acea rată a impozitării care permite rularea unor politici fiscale sustenabile pe
termen lung. Nu este o rată optimă a impozitării, dar în cazurile în care rata efectivă a
impozitării este mai mare sau mai mică decât rata estimată pe baza abordării lui Blanchard, se
pot considera semnale ale faptului că politica fiscală nu este sustenabilă şi că trebuie adoptate
măsuri de ajustare fiscală în acest sens. Mai mult decât atât, Auerbach şi Hines (2001)
apreciază că îndeplinirea CBI inimizează distorsiunile induce de impozitare şi, prin urmare,
rata de impozitare estimată poate fi considerat una optimă. Totodată, Moraga şi Vidal (2004)
subliniază necesitatea îndeplinirii constrângerii bugetare intertemporale în vederea asigurării
* Acest studiu este o componentă a proiectului de cercetare „Modelarea şi optimizarea strategiei de ajustare
fiscală pentru stimularea creşterii economice”, finanţat de CNCSIS, Dezvoltarea şi inovare-PNII, Program Idei,
al cărui director de proiect este prof.univ.dr. Braşoveanu Mihaela Laura.
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sustenabilităţii fiscale pe termen lung şi a unui impact pozitiv al politicii fiscale asupra
creşterii economice.
Scopul acestui studiu este acela de a estima o rată a impozitării utilizând în acest sens
abordarea lui Blanchard, pe cazul României, în vederea relevării necesităţii de realizare a
ajustărilor fiscale. Studiul este structurat după cum urmează. În Secţiunea 2 este prezentată
abordarea lui Blanchard de estimare a ratei impozotării, împreună cu modelul CBI. Secţiunea
3 conţine estimarea efectivă pe baza datelor istorice din perioada 2000-2007, iar Secţiunea 4
cuprinde principalele concluzii desprinse în urma acestui studiu.
2. Aspecte teoretice ale abordării lui Blanchard pentru estimarea ratei
de impozitare
Rata impozitării estimată utilizând abordarea lui Blanchard nu este o rată optimă. Nu
este rezultatul unui model de optimizare. Reprezintă acea rată de impozitare care permite
identificarea perioadelor în care politica fiscală nu este sustenabilă, atunci când există abateri
în comparaţie cu rata efectivă a impozitării. În cazurile în care aceasta din urmă se situează
deasupra sau sub rata estimată pe baza abordării lui Blanchard se semnalează momentele în
care se impune adoptarea măsurilor de ajustare fiscală. Abordarea lui Blanchard de estimare a
ratei de impozitare are la bază teoria sustenabilităţii fiscale. În acest sens, Blanchard (1990), şi
Blanchard, Chouraqui, Hageman, şi Sartor (1990) consideră că politica fiscală este sustenabilă
atunci când (i) stocul de datorie publică nu ajunge la valori foarte ridicate sau când guvernele
nu sunt nevoite să ia măsuri de creştere a impozitării, de reducere a cheltuielilor bugetare sau
de monetizare a deficitului bugetar sau de repudiere a datoriei publice, sau când (ii) datoria
publică converge către nivelul iniţial sau când guvernele pot aplica aceleaşi politici de finanţe
publice pe perioadă nedeterminată (Horne, 1991).
Pornind de la modelul sustenabilităţii fiscale, datoria publică la un moment dat depinde
de mărimea soldului primar (deficit) şi de datoria publică acumulată din trecut, incluzând
cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile constractate anterior (a se vedea ecuaţia 1):
db
= g − r + (i − y ) ⋅ b
(1)
ds
unde:
b = stocul de datorie publică (% PIB);
g = cheltuielile guvernamentale (inclusive transferurile şi cheltuielile de capital) (%
PIB);
r = veniturile guvernamentale fiscale (% PIB);
i = rata reală a dobânzii la împrumuturile de stat;
y = rata reală a creşterii economice;
s = variabila temporală.

Având în vedere aşteptările la momentul t din ecuaţia (1), constrângerea bugetară
intertemporală este reprezentată de următoarea relaţie:

∫ ( g − r ) exp

−(i − y ) s

ds = −b0

(2)

Politica fiscală este sustenabilă dacă valoarea actualizată a soldulu primar (g-r) este
egală cu stocul iniţial al datoriei publice, b0.
Pe baza ecuaţiei (2), Blanchard (1990) a găsit că rata sustenabilă a impozitării (t*) este
egală cu valoarea actualizată a cheltuielilor guvernamentale, plus produsul dintre nivelul
iniţial al datoriei publice şi diferenţa dintre rata reala a dobânzii şi rata reală a creşterii
economice (a se vedea ecuaţia 3):
t * = ( i − y )∫ [ g + ( i − y ) × b0 ] exp −( i − y ) s ds
(3)
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Considerând că estimarea se face pe un interval de timp mediu de n ani, iar (i-y) nu are
valori foarte mari şi este constant, rata sustenabilă a impozitării pe un orizont de timp mediu,
t*n, va fi egală cu media valorilor aşteptate pentru volumul cheltuielilor guvernamentale
(exprimate ca procent din PIB) pentru următorii n ani, En(g), plus produsul dintre (a se vedea
ecuaţia 4)(1):
t n* = E n ( g ) + ( i − y ) × b0
(4)
În principal, dacă diferenţa dintre rata impozitării estimată pe baza abordării lui
Blanchard şi rata efectivă a impozitării este pozitivă, se impune o reacţie din partea guvernului,
în sensul reducerii cheltuielilor bugetare/creşterii veniturilor bugetare. Dacă diferenţa este
negativă, se impune o creştere a cheltuielilor sau o reducere a nivelului de impozitare.
Estimarea ratei impozitării pe baza abordării lui Blanchard are la bază valorile
aşteptate ale cheltuielilor bugetare pe o prioadă de n ani şi, prin urmare, trebuie ales un
interval de timp corespunzătot. În acest sens, Blanchard (1990) recomadă utilizarea unui
interval de trei ani, iar Blanchard, Chouraqui, Hageman, şi Sartor (1990) recomandă utilizarea
unui interval de cinci ani. De fapt, trebuie ales un interval de timp corespunzător pentru care
există valori estimate ale variabilelor avute în vedere (Blanchard, 1990).
3. Estimarea ratei de impozitare de tip Blanchard pentru cazul României
În cazul României, am putut identifica un singur studiu precedent care a abordat
problematica estimării unei rate de impozitare pe baza CBI. Obreja şi Braşoveanu (2005) au
arătat că în perioada 1997-2003 această rată a impozitării a fost, în majoritatea cazurilor mai
mare decât rata efectivă înregistrată, ceea ce ar fi trebuit să conducă la numeroase episoade de
ajustare fiscală. Principalele critici la adresa studiului menţionat anterior au în vedere rata
reală a dobânzii, i, şi rata reală a creşterii economice, y, alese de autori pentru a estima rata
sustenabilă a impozitării.
Stoian, Câmpeanu şi Roman (2006) au arătat că aplicarea constrângerii bugetare
intertemporale pe date istorice este dificil de realizat în cazul României, având în vedere că în
perioada 1990-2005, România a înregistrat numeroase cazuri în care ratele reale ale dobânzii
şi ratele reale ale creşterii economice au avut valori negative (Figura 1).
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Sursa: FMI(2).
Figura 1. Rata reală de creştere economică (%)
Pentru anii 1997, 1998, 1999, când rata reală a creşterii economice a fost negativă, rata reală a
dobânzii(3) a fost, de asemenea, negativă.
*
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Mai mult decât atât, este foarte dificil de stabilit nivelul iniţial al datoriei publice.
Atunci când politica fiscală este sustenabilă, datoria publică reprezintă un process staţionar de
tip mean reverting. În acest caz, poate fi aleasă valoare către care tinde datoria publică de-a
lungul timpului. În cazul în care, testările empirice arată lipsa de staţionaritate a seriei de timp
ce reprezintă datoria publică, cum este cazul României (Stoian, 2007), care ar fi cea mai bună
soluţie de a alege nivelul iniţial? România reprezintă, de asemenea, un caz particular, deoarece
la începutul perioadei de tranziţie, guvernul român nu avea contractate împrumuturi de stat,
nivelul de îndatorare fiind extreme de scăzut. În aceste condiţii, rata de impozitare ar fi
determinată de valorile aşteptate pentru cheltuielile primare pentru următorii n ani. Dar, acest
scenario nu pare realist.
Acest studiu îşi propune să estimeze rata impozitării urmând abordarea lui Blanchard
pentru cazul României şi să o compare cu rata efectivă a impozitării(4) pentru a evidenţia
diferenţa dintre cele două şi, astfel, necesitatea pentru realizarea ajustărilor fiscale. Estimarea
are în vedere ecuaţia (4), dar nu se vor folosi valorile aşteptate pentru cheltuielile
guvernamentale. Rata de impozitare de tip Blanchard taxation este caculată luând în
considerare valorile anuale istorice din perioada 2000-2007, considerând nivelul anual al
datoriei publice ca fiind cel iniţial. Chiar dacă această rată nu se estimează pe baza volaorilor
aşteptate, este util de văzut dacă în perioada avută în vedere politica fiscală a fost sustenabilă
sau ar fi fost necesare măsuri de ajustare fiscală pentru a evita distorsiunile la nivelul
economiei. Rezultatele estimărilor sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Rata impozitării de tip Blanchard (t*)
Anul
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

b0 t-1
22,1
24,7
26
25
21,5
18,8
15,8
12,4

y
2,10
5,70
5,10
5,20
8,40
4,10
5,20
5,6

i
-16,7
-15,2
-10,2
-6,9
-3,6
-2,2
-0,36
2,56

g
36,1
35,4
37,1
32,0
32,2
32,4
34,5
36,5

t*
42,0
38,8
39,0
32,8
32,2
32,9
34,7
36,7

Datele au fost preluate de la FMI (y), Comisia Europeană (g, i, b0), Institutul Naţional de
Statistică (datele referitoare la rata inflaţiei.
b0: nivelul iniţial al datoriei publice a fost considerat cel din anul precedent anului pentru
care s-a realizat estimarea (% PIB)
g: cheltuielile guvernamentale primare (% PIB)
i: rata reală a dobânzii calculată ca diferenţă între rata implicită a dobânzii (Comisia
Europeană) şi rata inflaţiei.
Rata impozitării de tip Blanchard ar putea să dea informaţii utile referitoare la cât ar fi
trebuit să fie rata impozitării pentru a acoperi cheltuielile primare şi pe cele generate de
datoria publică din perioadele anterioare. Comparând rata de impozitare de tip Blanchard cu
rata efectivă a impozitării, se poate observa decalajul pozitiv existent între cele două pe toată
perioada luată în considerare (Figura 2).

130

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

131

Rata impozitarii de tip Blanchard/Rata efectiva a impozitarii
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Figura 2. Rata impozitarii de tip Blanchard vs. rata efectivă a impozitării
*

Rata efectivă a impozitării a fost calculată ca pondere a veniturilor fiscale în PIB pe baza
datelor preluate de la FMI şi Minsiterul Finanţelor Publice.

Având dat un anumit nivel al cheltuielilor primare în fiecare dintre anii perioadei
considerate, rata reală a dobânzii şi rata reală a creşterii economice, rezultatele arată că rata
efectivă a impozitării ar fi trebuit să fie mai mare în vederea asigurării unei politici fiscale
sustenabile. Decalajul pozitiv dintre rata impozitării de tip Blanchard şi rata efectivă a
impozitării relevă faptul că în perioada 2000-2007 Guvernul României ar fi trebuit să adopte
măsuri de ajustare fiscală prin reducerea cheltuielilor bugetare sau creşterea veniturilor bugetare.
În acest sens, dacă guvernul român ar fi decis implementarea unor măsuri de ajustare
fiscală bazate pe creşterea ratei impozitării, ar fi trebuit avut în vedere nivelul maxim admis al
aceste rate. Stoian (2008) a arătat că rata admisibilă a impozitării estimată pe baza curbei
Laffer curve s-ar situa în jurul valorii de 31% din PIB (Figura 3).
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Figura 3. Ajustări fiscale
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După cum se poate observa rata impozitării de tip Blanchard s-ar fi situate în această
perioadă deasupra ratei admisibile a impozitării, ceea ce arată că aplicarea unor măsuri de
ajustare fiscală bazate pe creşterea impozitării ar fi fost mai dificilă, existând pericolul să nu
se înregistreze efectele scontate. O alternativă ar fi fost îmbunătăţirea nivelului de colectare a
impozitelor.
4. Concluzii
Există numeroase studii al căror scop îl reprezintă estimarea unei rate
„corespunzătoare” a impozitării. În acest sens, se pot avea în vedere studiile care au la bază
eficienţa de tip Pareto sau cele care estimează rata optimă a impozitării în funcţie de principiul
echităţii fiscale. Însă estimarea unui nive optim de impozitare este dificil de realizat având în
vedere ipotezele restrictive sub care operează modelele de optimizare în acest sens. De aceea,
se poate considera că estimarea unei rate a impozitării pe baza abordării lui Blanchard poate
constituie o modalitate mai simplă şi, totodată, mai utilă.
Pe baza datelor anuale istorice din perioada 2000-2007, a fost estimată rata impozitării
de tip Blanchard, pentru cazul României. Ulterior, aceasta a fost comparată cu rata efectivă a
impozitării. Rezultatele acestui studio relevă faptul că în perioada avută în vedere, guvernul
roman ar fi trebuit să adopte măsuri de ajustare fiscală pentru asigurarea sustenabilităţii
politicilor fiscale pe termen lung. Ajustările fiscale bazate pe creşterea ratei impozitării ar fi
trebuit să ţină cont de nivelul admisibil al impozitării, estimate pentru România în jurul valorii
de 31% din PIB conform estimării bazate pe curba Laffer. Rate ridicate ale impozitării, situate
în apropierea ratei admisibile, pot conduce la promovarea unor politici fiscale sănătoase pe
termen lung.
Note
(1)

În principal, teoria sustenabilităţii fiscale pleacă de la premise ca rata reală a dobânzii diferă faţă de
rata reală a creşterii economice. În cazul în care cele două rate sunt egale, rata sustenabilă a impozitării
este dată doar de cheltuielile guvernamentale primare.
(2)

Datele statistice pentru rata reală a creşterii economice şi pentru rata reală a dobânzii au fost obţinute din
următoarele publicaţii: IMF Country Report No.98/123, November 1998; IMF Country Report No.04/220, July
2004; IMF Country Report No.04/221, July 2004; IMF Country Report No.06/168, May 2006; IMF Country (3)
(3) Report No. 06/169, May 2006, www.imf.org.
În conformitate cu metodologia Fondului Monetar Internaţional, precum şi a Comisiei Europene, rata medie a
dobânzii la datoria publică se calculează ca raport procentual între cheltuielile cu dobânzile la momentul curent şi
stocul de datorie publică din perioada anterioară. Rata reală a dobânzii se calculează ca diferenţă între rata
nominală a dobânzii, conform celor precizate anterior, şi rata inflaţiei.
(4)
Rata efectivă a impozitării este calculată ca raport procentual între veniturile fiscale şi PIB.
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Rezumat. Procesul bugetar local se află într-o strânsă conexiune cu dezvoltarea
economică a unităţilor administrativ teritoriale deoarece acesta implică în primul rând
încasarea veniturilor bugetare pe baza cărora autorităţile locale asigură furnizarea de
servicii publice la dispoziţia cetăţenilor sau asigură furnizarea acestor servicii de către terţi.
De asemenea prin execuţia cheltuielilor, administraţia publică locală creează şi menţine un
climat local favorabil cetăţenilor şi agenţilor economici locali pentru ca aceştia să prospere
dar şi stimulează înfiinţarea şi extinderea agenţilor economici, cu impact direct asupra
cetăţenilor prin creşterea veniturilor proprii şi crearea de noi locuri de muncă. De asemenea,
existenţa unor servicii publice locale de calitate sporeşte atractivitatea zonei respective atât
pentru cetăţeni, cât şi pentru agenţii economici dornici să se stabilească în acel teritoriu. În
contextul procesului bugetar local pentru realizarea obiectivului comun al dezvoltării
economice locale, autorităţile publice locale concentrează resursele umane, intelectuale şi
financiare ale sectorului privat şi ale colectivităţilor locale, stabilind planuri şi strategii pe
termen scurt, mediu şi lung.
Cuvinte-cheie: buget local, proces bugetar local, cheltuieli publice, economie locală,
dezvoltare economică, strategie de dezvoltare.
Coduri JEL: H72, H83.
Cod REL: 13G.
1. Introducere
În cadrul lucrării am încercat să evidenţiez legătura care există între activitatea de
gestionare a resurselor locale, prin intermediul procesului bugetar local, şi dezvoltarea
economică a unităţilor administrativ teritoriale.
Autorităţile locale folosesc în mecanismul elaborării şi execuţiei bugetelor locale o
diversitate de instrumente financiare pentru dezvoltarea economică a comunităţilor. Date fiind
situaţia economică curentă şi resursele limitate, principalele pârghii cu impact direct asupra
dezvoltării economice locale sunt:
- acordarea de facilităţi fiscale;
- utilizarea programelor de finanţare din fonduri europene;
- pârghii bazate pe folosirea proprietăţii asupra clădirilor şi a terenurilor proprietate
publică;
- promovarea parteneriatului public privat;
- o fundamentare cât mai corectă şi riguroasă a cheltuielilor cu destinaţie economică
din bugetele locale.
2. Dezvoltarea economică locală
Dezvoltarea economică locală este un concept larg şi reprezintă acel proces de
diversificare şi de dezvoltare a activităţilor economice şi sociale la nivelul unui teritoriu
pornind de la mobilizarea şi coordonarea resurselor şi energiilor existente. Dezvoltarea locală
este expresia solidarităţii locale, creatoare de noi relaţii sociale şi relevă voinţa locuitorilor
unei regiuni de a valorifica resursele locale.
Din perspectiva dezvoltării economice locale, autorităţilor locale le revine un rol
deosebit de important din următoarele motive:
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- ca rezultat al restituirii proprietăţii, autorităţile locale au devenit proprietari şi
gestionari ai afacerilor, cu prezenţă substanţială pe piaţă;
- autorităţile locale dispun de diverse instrumente fiscale şi pîrghii pentru a acorda
sprijin direct întreprinderilor noi şi celor existente;
- autorităţile locale au acces la informaţii şi reţele de agenţii care pot fi utilizate în
vederea sprijinirii întreprinderilor şi atragerea de investiţii;
- autorităţile locale ca furnizori de servicii pot deseori sprijini noile intreprinderi şi pe
cele existente prin organizarea şi furnizarea unor servicii locale pentru satisfacerea nevoilor
speciale (Nemec, Wright, 2000, p. 419).
Obiectivul de bază al dezvoltării economice locale îl reprezintă înlăturarea
obstacolelor din calea dezvoltării economice şi îmbunătăţirea mecanismelor de funcţionare
eficientă a pieţii. Alte obiective se referă la orientarea eforturilor spre oferirea asistenţei
sectorului de afaceri existent, încurajarea deschiderii de noi afaceri prin identificarea noilor
nevoi ale oamenilor, atragerea investiţiilor la nivel local şi ridicarea nivelului de dezvoltare a
infrastructurii. Pentru realizarea acestor obiective şi atingerea scopului final este nevoie de a
opera strict în direcţiile de dezvoltare economică a localităţii respective, având ca perspectivă
creşterea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor teritoriului dat. Pe principalul
loc în dezvoltarea economică a localităţii stă stabilirea corectă a a priorităţilor prin
identificarea tendinţelor moderne care sunt mereu în schimbare. Acest lucru este foarte
important la nivel de localitate, dacă aceasta se doreşte a fi un participant cu drepturi depline
pe piaţă. Concurenţa are un rol foarte important şi astfel vor avea succese mai mari acele
localităţi care vor lua în consideraţie condiţiile actuale de pe piaţă.
Felul în care autorităţile locale acţionează în cadrul actual de schimbări economice prin acţiune înţelegând nivelul de investiţii publice şi private într-o anumită localitate depinde de o varietate de factori care pot fi grupaţi în trei mari grupe:
- prima grupă include factorii economici, politici şi sociali, la nivel naţional. Aceştia
sunt în mare parte în afara sferei de influenţă a autorităţilor publice.
- a doua grupă de factori cuprinde configuraţia locală, sfera de activităţi,
infrastructura fizică şi socială şi alte puncte tari sau slabe ale unităţii administrativ-teritoriale.
- a treia grupă se referă la răspunsul pe plan local la evoluţia situaţiei, felul în care cei
responsabili se organizează, cum îşi realizează şi administrează programele.
Ultimul aspect, formularea şi implementarea politicilor de dezvoltare, ca şi competenţa
instituţiilor abilitate, se încadrează în sfera de influenţă a autorităţilor locale şi reprezintă un
punct de începere a activităţilor de îmbunătăţire a competitivităţii localităţii. Implementarea
politicilor de dezvoltare locală depinde de o serie de factori aflaţi în sfera de influenţă ai
autorităţii locale, care, exploataţi corect, pot conduce la atingerea obiectivelor dezvoltării şi
aceştia sunt:
- infrastructură (drumuri, utilităţi publice, transport aerian sau pe apă,
telecomunicaţii, infrastructură turistică etc.);
- clădiri şi terenuri disponibile (terenuri libere pentru localizarea activităţilor
economice, clădiri disponibile, programe de renovare a fondului construit existent, centre de
afaceri);
- resurse umane (forţă de muncă specializată, programe de reciclare adaptate la piaţă,
formare continuă);
- suport financiar (de la nivel local, regional, naţional, european);
- suport managerial şi diseminare de cunoştinţe (servicii de consultanţă, de
diseminare de informaţii etc);
- mediu de viaţă (calitatea locuirii, serviciilor, mediul natural, starea infracţională)
- capacitate organizaţională (structuri organizaţionale, cooperare economică,
implicarea sectorului privat).
Dezvoltarea economică locală este realizată prin eforturile comune ale sectorului
public, privat şi cel al comunităţii sub coordonarea autorităţilor locale.
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Deşi influenţa guvernului central asupra dezvoltării locale este încă semnificativă,
rolul acestuia se limitează treptat la asigurarea stabilităţii macroeconomice, reglementarea
cadrului legal şi instituţional naţional, distribuirea veniturilor. Odată cu descentralizarea şi
deconcentrarea serviciilor publice, sporeşte influenţa administraţiilor locale.
Cele mai importante sarcini privind sprijinirea dezvoltării economice locale de către
administraţia publică locală cuprind:
- analiza economiei locale;
- administrarea proiectelor;
- managementul procesului bugetar local.
3. Analiza economiei locale
Administraţia publică locală trebuie să organizeze o bază de date referitor la economia
comunităţii. Pentru a realiza acest scop administraţia publică locală colectează informaţii
economice şi sociale, care vor include activităţile economice curente, date referitor la
potenţialul economic şi uman existent în localitate etc. Baza de date creată va contura profilul
economic al localităţii. Utilizând efectiv informaţiile colectate, autorităţile locale evidenţiază
punctele tari, punctele slabe ale economiei locale şi primejdiile (influenţa negativă a factorilor
externi) ce pot apărea în procesul dezvoltării economice locale. Datele respective vor fi
folosite, mai ales, în procesul de fundamentare a cheltuielilor pentru pentru dezvoltarea
economiei locale. Dimensionarea cheltuielilor cu caracter economic este necesară atât pentru
cunoaşterea posibilităţilor de acoperire a acestora, cât şi pentru stabilirea eficienţei utilizării
resurselor respective. Eficienţa cheltuielilor privind acţiunile economice se determină şi se
urmăreşte pe baza metodei de analiză costuri-avantaje sau costuri-eficacitate. Aceasta
presupune definirea clară a obiectivelor care trebuie atinse, identificarea resurselor posibile şi
a mijloacelor tehnice susceptibile de a fi luate în considerare în cadrul soluţiilor alternative
proiectate.
De asemenea, pentru analiza eficienţei economice a acestor cheltuieli se stabilesc şi
indicatori ai utilizării efective a resurselor după aceleaşi procedee. Cu ajutorul lor se compară
previziunile sau rezultatele obţinute în perioadele anterioare cu cele privind perioadele pentru
care se efectuează această analiză, identificându-se cauzele concrete care au determinat
rezultatele constatate şi presupunând măsuri ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea acestora.
Fundamentarea cheltuielilor presupune stabilirea nivelului acestora pentru o perioadă
de timp (un an – durata unui exerciţiu financiar). Pentru stabilirea nivelului cheltuielilor
economiei locale aferente unei perioade de timp (un an) se folosesc instrumente specifice de
normare. Astfel, pentru cheltuielile cu materii prime, materiale, combustibil, energie se
stabilesc indici sau coeficienţi ai consumurilor specifice şi ai gradului de utilizare a acestora,
în raport cu numărul de unităţi de produse finite care se pot obţine.
La stabilirea cheltuielilor preliminate pentru anul de bază se are în vedere atât execuţia
certă după ultima dare de seamă contabilă, cât şi cheltuielile ce se prevăd a se efectua pe anul
în curs pentru care se fac determinările. La calcularea cheltuielilor preliminare se ţine seama
de cheltuielile planificate pentru perioada respectivă, de comenzile şi contractele în curs de
executare, de posibilităţile de aprovizionare cu materiale.
Pentru elaborarea şi analiza propunerilor pentru anul curent, din execuţia preliminată a
cheltuielilor pe anul curent se scad cheltuielile aferente acţiunilor care nu se mai menţin în
anul de plan, şi se reîntregesc cheltuielile pentru unităţile şi acţiunile care au avut o durată mai
mică de un an, obţinându-se astfel baza de pornire a cheltuielilor pentru unităţile şi acţiunile
existente la finele anului de bază.
4. Administrarea proiectelor
Altă funcţie importantă a administraţiei publice locale ţine de administrarea
programelor şi politicilor de dezvoltare economică locală. Existenţa unor strategii de
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dezvoltare economică locală coerente constituie cea mai bună garanţie a utilizării optime a
mijloacelor alocate pentru dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri a turismului etc.
Aceasta include conceperea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor
şi politicilor. O planificare strategică reuşită presupune în primul rând asigurarea suportului
financiar în realizarea obiectivelor propuse. Identificarea proiectelor în funcţie de priorităţi
este o problemă majoră pentru administraţia publică locală. Administraţia publică locală poate
furniza servicii direct sau poate încheia contracte cu sectorul privat pentru a asigura furnizarea
acestora. Eforturile sectorului public nu trebuie să suplinească sectorul privat acolo unde acest
sector doreşte şi aplică investiţiile necesare. Administraţia publică locală poate să sprijine
financiar proiectele de dezvoltare locală. Chiar investiţii nesemnificative, făcute de
administraţia locală, pot semnala unor potenţiali investitori faptul că autorităţile locale sunt
angajate în realizarea unui proiect de dezvoltare.
Pentru regiunea Nord-Est a fost elaborată Strategia de dezvoltare regională, care
are în structura sa obiective şi direcţii de intervenţie în sfera dezvoltării economice. Astfel în
cadrul acesteia vor fi finanţate cheltuieli urmărind următoarele obiective:
- modernizarea infrastructurii locale şi regionale de transport rutier;
- modernizarea gărilor şi a reţelei feroviare;
- modernizarea infrastructurii aeroportuare;
- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu;
- dezvoltarea infrastructurii energetice;
- investiţii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi pentru
dezvoltarea celor existente;
- servicii de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor în regiune;
- cercetare, dezvoltare, inovare şi dezvoltare tehnologică;
- investiţii în turism şi promovarea potenţialului turistic.
5. Managementul procesului bugetar local
Dezvoltarea locală este realizată prin conducerea efectivă a administraţiei publice
locale în care un loc şi rol aparte revine elaborării şi execuţiei bugetelor locale. Progresul
comunităţii este asigurat de capacitatea liderilor locali de-a adopta cele mai reuşite decizii în
dependenţă de noile condiţii economice şi sociale. În calitate de conducător, administraţia
publică locală trebuie să cunoască foarte bine resursele umane, intelectuale şi financiare ale
comunităţii pentru a realiza obiectivele propuse.
Ca parte a bugetului general consolidat al unei ţări, bugetele locale îndeplinesc un rol
complex, care decurge preponderent din rolul general al bugetului de stat. Astfel, bugetul local
îndeplineşte rolul financiar de mobilizare a resurselor şi de redistribuire a acestora pe plan
local în funcţie de sarcinile care revin fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. În strânsă
legătură cu rolul financiar se află rolul economic, dat fiind faptul că, în acest mod, se
realizează o corelaţie mai strânsă între deciziile de efectuare a cheltuielilor publice şi costul
real al resurselor implicate. Cum administraţiilor locale le revin o serie de sarcini economice –
construirea infrastructurii locale, extinderea reţelelor de alimentare cu apă, asigurarea
iluminatului public, organizarea transportului şi gestionarea unităţilor aflate în subordonare
locală, se presupune că finanţarea acestor utilităţi din resursele locale asigură o gestionare mai
eficientă a resurselor şi elimină treptele birocratice. De asemenea, prezumţia teoretică a
eficacităţii cheltuielilor este asociată cu posibilitatea modelării impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor cetăţenilor, agenţilor economici, în funcţie de avantajele de care beneficiază
fiecare dintre aceştia de pe urma utilităţilor publice. O astfel de corelaţie în practică, desigur,
nu se poate realiza cu acurateţe, însă evaluarea nevoilor comunităţii locale se poate face cu
mai multă uşurinţă, cheltuielile efectuate în scopul satisfacerii lor fiind acoperite prin efortul
conjugat al colectivităţii locale şi al alocaţiilor primite de la bugetul central.
Autorităţile locale folosesc în mecanismul elaborării şi execuţiei bugetelor locale o
diversitate de instrumente financiare pentru dezvoltarea economică locală. Date fiind situaţia
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economică curentă şi resursele limitate, principalele pârghii cu impact direct asupra
dezvoltării economice locale sunt:
- facilităţile fiscale;
- utilizarea programelor de finanţare din fonduri europene;
- pârghii bazate pe folosirea proprietăţii asupra clădirilor şi a terenurilor;
- incubatoare de afaceri.
5.1. Facilităţile fiscale
Facilităţile fiscale şi alte stimulente financiare specifice întreprinderilor individuale
sunt folosite numai dacă condiţiile generale dintr-o anumită jurisdicţie locală sunt
nefavorabile întreprinderilor în comparaţie cu alte locuri unde ar putea să se mute acestea.
Prioritatea în politică trebuie să se îndrepte spre impozitele generale şi spre politicile de
cheltuieli care favorizează dezvoltarea economică înainte de încercarea unor pârghii
financiare specifice.
Autorităţile locale au de obicei puterea de a oferi facilităţi sau renunţări referitoare la
ratele impozitelor locale pe care le pot folosi ca mijloc de sprijinire a întreprinderilor noi sau
existente. Prin reducerea poverii fiscale a întreprinderilor locale, autorităţile locale pot încerca
să protejeze locurile de muncă existente, să finanţeze noi recrutări sau să lase libere rezervele
de bani lichizi, dând posibilitatea întreprinderilor de a se extinde sau de a investi în capitaluri
noi. Totuşi, beneficiile aduse întreprinderilor locale de facilităţile fiscale trebuie să fie stabilite
pe baza costurilor veniturilor precedente ale autorităţilor locale şi impactul acestui lucru
asupra serviciilor locale.
Autorităţile locale oferă facilităţi de taxare întreprinderilor care furnizează oportunităţi
de angajare pe plan local, mai ales pentru persoanele şomere în prezent sau de multă vreme.
Când o autoritate locală leagă acordarea unei facilităţi de crearea unei poziţii, ea trebuie să se
asigure că poziţia va continua să existe şi în viitorul previzibil, prevenind crearea de către
întreprinderile lipsite de scrupule de poziţii temporare pentru obţinerea acelei facilităţi.
O altă raţiune pentru acordarea de facilităţi fiscale este încurajarea întreprinderilor de a
începe noi afaceri sau de a-şi asuma programe de investiţii îndreptate spre creşterea
productivităţii globale proprii şi a viabilităţii pe termen lung.
Codul fiscal prevede posibilitatea Consiliului Local de aprobare a unor scutiri de la
plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice,
având ca obiectiv dezvoltarea regională. Alineatul 6 al articolului 286 din Codul fiscal(1)
prevede că „Începând cu anul fiscal 2008(2) Consiliul local poate acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren datorată de către persoanele juridice în
condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională…”
Astfel, spre exmplificare, în judeţul Suceava Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei a
fost receptiv la astfel de prevederi şi a acordat această facilitate mai multor societăţi
comerciale dornene, care au solicitat acest lucru. De această facilitate au beneficiat două
societăţi dornene care au construit hoteluri moderne, de talie europeană. Cel mai important
lucru pentru administraţie este faptul că datorită şi acestei facilităţi, două cămine de
nefamilişti care constituiau focare de infecţie în strada Florilor au fost transformate în
microhoteluri moderne, căutate pe piaţa dorneană. Este o investiţie de anvergură realizată de o
firmă dorneană, care a avut curajul să achiziţioneze aceste cămine, să investească şi să le
aducă la standarde moderne de folosinţă. Chiar dacă încasările la bugetul local, aparent scad
cu aceste sume, în realitate, prin crearea de noi locuri de muncă şi plata cotei de impozit pe
salarii, bugetele locale nu au de suferit în timp, dimpotrivă dezvoltarea regională contribuie şi
la majorarea sumelor de colectat la bugetul local.
Codul fiscal prevede şi alte facilităţi fiscale în acest sens:
- Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi
terenul aferent deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de
servicii turistice pe o perioadă de maximum cinci luni pe durata unui an calendaristic;
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- Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de
cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii cinci ani de la data
achiziţiei clădirii;
- Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe speciale
prevăzute de Codul fiscal se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.
27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
- Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe
clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
Autorităţile locale pot de asemenea lua în calcul acordarea de facilităţi fiscale
întreprinderilor locale pentru mărirea capitalului acestora de forţă de muncă sau rezervele de
numerar. Astfel de facilităţi sunt acordate ca răspuns la problemele pe termen scurt ale
întreprinderilor şi sunt temporare.
Oricare ar fi raţiunea acordării de facilităţi fiscale, este limpede că acordarea acestora
trebuie să se bazeze întodeauna pe principiul suplimentării (dacă prin utilizarea facilităţilor
fiscale se vor realiza unele beneficii nerealizabile altfel). În multe cazuri însă demonstrarea
acestui lucru este foarte dificilă.
Posibilităţile de atragere a dezvoltării economice prin facilităţile fiscale sunt relativ
limitate, acest lucru necesitând folosirea şi a altor mecanisme.
5.2. Utilizarea programelor de finanţare din fonduri europene a unor obiective
de investiţii
Pe lângă furnizarea de subvenţii indirecte întreprinderilor prin facilităţi fiscale,
autorităţile locale joacă un rol important şi în oferirea de informaţii despre alte surse de sprijin
financiar, acţionând astfel ca nişte burse de informaţii pentru întreprinderile locale interesate.
Informaţiile trebuie strânse de administraţiile locale cu privire la disponibilitatea fondurilor,
criteriile de eligibilitate, termenii şi condiţiile cerute şi procedurile de aplicare.
România participă ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune, Politica
Agricolă Comună şi Politica Comună de Pescuit a UE şi beneficiază pentru perioada de
programare 2007-2013, de o alocare financiară indicativă de aproximativ 30 miliarde euro.
Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele
financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice
şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt:
convergenţa, competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă şi Cooperare teritorială
europeană. Suma totală a fondurilor structurale şi de coeziune alocate României pentru
perioada 2007 – 2013 este de 19,668 miliarde Euro din care 12,661 miliarde Euro reprezintă
Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului de Convergenţă, 6,552 miliarde Euro sunt alocate
prin Fondul de Coeziune şi 0,455 miliarde Euro sunt alocate obiectivului Cooperare teritorială
europeana. Investiţiile din instrumentele structurale, aferente Politicii de Coeziune, vor fi
completate cu fondurile Politicii Agricole Comune şi Politicii Comune de Pescuit a UE.
România va beneficia în perioada 2007-2013 de Fondul Agricol European pentru Dezvoltare
Rurală şi Fondul European pentru Pescuit, având alocat un buget de circa 12 miliarde euro.
5.3. Pârghii bazate pe folosirea proprietăţii asupra clădirilor şi a terenurilor
Nivelul la care ar trebui folosită proprietatea comunităţilor locale pentru promovarea
afacerilor pe plan local depinde clar de mărimea proprietăţii deţinute. În general, trebuie luate
în considerare următoarele opţiuni (Nemec, Wright, 2000, p. 421):
- proprietatea ca garanţie;
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- proprietatea ca şi capital;
- contractele de închiriere a proprietăţii.
Autorităţile locale pot oferi proprietatea ca garanţie pentru împrumuturi luate de
întreprinderile locale. În mod similar, autorităţile locale se oferă ca garanţi pentru creditele
care au nevoie de garanţii legale. Folosirea proprietăţii sau garanţiile reprezintă un risc
însemnat şi autorităţile locale trebuie să se gândească bine înainte de a-şi oferi proprietatea
astfel.
Dacă o întreprindere are nevoie de o garanţie particulară referitoare la proprietate pe
care autoritatea locală este în stare să i-o satisfacă din propriul său portofoliu, se poate oferi
proprietatea în schimbul unei părţi din capitalul întreprinderii. Având o parte directă din
capitalul întreprinderii, administraţia locală împarte cu aceasta proprietatea şi profiturile, dar
şi riscurile.
În cazuri când o firmă are o nevoie anumită referitoare la proprietate, pe care
administraţia locală i-o poate satisface din propriul ei portofoliu, o altă alternativă este
închirierea proprietăţii către acea întreprindere. Pentru a sprijini întreprinderile, autorităţile
locale fixează nivelul chiriei la un nivel mai scăzut decât preţul pieţii sau împarte plata chiriei,
ceea ce dă întreprinderii posibilitatea de a economisi bani. O altă alternativă este chiria „de
vacanţă”, care înseamnă o perioadă iniţială de luni sau ani când chiria este mai mică decât cea
de pe piaţă, dar creşte apoi ca să atingă paritatea, în câteva etape. Contractele de închiriere
sunt de fapt o formă de chirie subvenţionată care are ca scop sprijinirea întreprinderilor.
5.4. Spaţiu de activitate administrat, pentru noile întreprinderi
Spaţiile de activitate administrate (incubatoare de afaceri) oferă o gamă largă de
iniţiative a căror centrare pe furnizarea de terenuri potrivite şi pe chirii rezonabile s-a îndreptat
mai întâi spre ajutarea întreprinderilor mici de a se dezvolta şi extinde. În plus, un important
punct de atracţie al incubatoarelor de afaceri este că ele oferă resurse împărţite şi facilităţi
manageriale pe care noile întreprinderi şi le-ar putea altfel cu greu permite. Pot fi menţionate o
serie de astfel de servicii, cum ar fi siguranţa, întreţinerea şi reparaţiile, curăţenia, serviciile
administrative şi facilităţile comune, de ex.: săli de conferinţă, recepţii, servicii de afaceri,
magazinaj, servicii de state de plată şi de facturare, precum şi echipament în comun, printre
care calculatoare, faxuri şi fotocopiatoare.
Unele activităţi locale sunt destinate clar pentru a permite autorităţilor locale să
stimuleze activitatea economică din zonele lor. Apare întrebarea dacă funcţiile de dezvoltare
economică ale autorităţilor locale nu ar putea cumva fi întărite pe viitor.
Există critici potrivit cărora administraţiile locale nu ar trebui să aibă vreun rol în
finanţarea dezvoltării economice deoarece se crede că autorităţile locale nu au nici un rol în
funcţia de stabilizare. Trebuie spus că guvernele locale au acces la mai puţine instrumente
decât guvernele centrale. Dar, dacă guvernul central are responsabilităţi de dezvoltare, acesta
poate fi şi cazul administraţiilor locale. Autorităţile locale pot uşura coordonarea stimulentelor
cu programe de planificare, iar sprijinul local poate ajuta întotdeauna.

Note
(1)

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulteriore.
Prevedere nou introdusă prin OUG nr. 106/2007.
(3)
Sursa datelor www. adrnordest.ro
(2)
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MODALITĂŢI DE FINANŢARE A AUTORITĂŢILOR
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN ROMÂNIA
Emilian Constantin MIRICESCU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Pe parcursul ultimului deceniu am asistat la trecerea unor activităţi din
administrarea autorităţilor centrale în administrarea autorităţilor locale, care pot satisface
mai bine anumite nevoi ale cetăţenilor ce trăiesc pe teritoriul lor. Scopul acestui articol este
de a analiza care sunt sursele curente şi împrumutate de finanţare a bugetelor locale şi de a
găsi soluţii pentru diversificarea acestora. Un nivel adecvat de finanţare creează premisele ca
autorităţile administraţiei publice locale să poată oferi bunuri şi servicii publice de calitate,
în condiţiile gestionării eficiente a banilor publici.
Cuvinte-cheie: autonomie financiară locală; datorie publică locală; obligaţiuni
municipale; rating colectivităţi locale; instituţii publice locale.
Coduri JEL: H71, H74.

1. Introducere
Din cauza dificultăţilor apărute în distribuirea echilibrată de către autorităţile centrale a
bunurilor şi serviciilor publice de care au nevoie cetăţenii unui stat, au fost înfiinţate
colectivităţi locale, care cunosc mai bine necesităţile unui teritoriu restrâns în domenii
precum: furnizarea utilităţilor, iluminatul public, învăţământul public preuniversitar, proiecte
de infrastructură de interes local ş.a. Totuşi, guvernul continuă să administreze problemele de
interes strategic precum: apărarea şi securitatea naţională, justiţia, menţinerea de relaţii
externe, politicile macroeconomice, o componentă importantă a ordinii publice, învăţământul
public universitar, proiecte de infrastructură de interes naţional şi cea mai mare parte a
fondurilor pentru protecţia socială.
Securitatea naţională

Politicile macroeconomice

Apărarea naţională

Justiţia

Ordinea publică
Învăţământul universitar

Relaţiile externe
Protectia socială
Furnizarea utilităţilor

Administrare centrală
Infrastructura de interes naţional
Administrare locală
Iluminatul public

Învăţământ preuniversitar

Infrastructura de interes local

Sursa: Prelucrări proprii.
Figura 1. Modalităţile de furnizare a bunurilor şi serviciilor publice

Colectivităţile locale sunt entităţi delimitate teritorial ce intră în componenţa unui stat,
dar dispun de conducere proprie, precum: consiliile locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii, primarii de sectoare şi primarul
general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive, pe scurt autorităţi ale administraţiei
publice locale(1).
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Finanţarea autorităţilor locale din România este realizată în principal din surse curente:
venituri proprii, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA şi subvenţii; iar
secundar din împrumuturi. Vom analiza fiecare dintre aceste modalităţi de finanţare, iar
ulterior vom face propuneri în ceea ce priveşte îmbunătăţirea şi diversificarea acestora.
2. Surse curente de finanţare a bugetelor locale
Rolul administraţiei publice locale este în creştere, deoarece aceasta a primit în
administrare domenii de activitate ce erau gestionate în trecut la nivel central. Această
tendinţă va continua şi în viitor, deoarece descentralizarea este un proces de durată, aşa cum
evidenţiază Văcărel, Bistriceanu, Bercea, Anghelache, Moşteanu, Bodnar şi Georgescu (2003,
p. 570), statele democratice contemporane fiind interesate de aplicarea principiului
descentralizării serviciilor publice, prin transmiterea prin lege, a mai multor competenţe
organelor puterii şi administraţiei locale. Descentralizarea unor sarcini poate fi realizată doar
dacă autorităţile locale beneficiază de o reală autonomie financiară, în condiţiile asigurării
unor surse de finanţare corespunzătoare activităţilor desfăşurate. Astfel, veniturile aflate la
dispoziţia acestor autorităţi au sporit atât în mărime absolută, cât şi ca pondere în PIB.
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.

Figura 2. Evoluţia ponderii în PIB a veniturilor bugetelor locale
în perioada 2000 – 2009(2)

Ponderea în PIB a veniturilor bugetelor locale a avut în general o evoluţie ascendentă,
între un nivel minim de 4,2% în anul 2000 şi un nivel maxim de 9,4% în anul 2007, ajungând
în anul 2009 la 8,1%. Odată cu aderarea României la structurile economice europene,
indicatorul s-a apreciat în principal datorită creşterii subvenţiilor de care beneficiază
autorităţile administraţiei publice locale.
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Figura 3. Structura veniturilor bugetelor locale în perioada 2003-2009
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Între anul 2003 şi anul 2009 veniturile bugetelor locale au provenit în ordine
descrescătoare din: (i) sumele defalcate din TVA, (ii) cote şi sume defalcate din impozitul pe
venit, (iii) venituri proprii(3) şi (iv) subvenţii.
2.1. Finanţarea bugetelor locale din sume defalcate din TVA
Ponderea sumelor defalcate din TVA în totalul veniturilor bugetelor locale a oscilat
între un minim de 29,2% în anul 2003 şi un maxim de 52,5% în anul 2006, scăzând la 35,6%
în anul 2009.
Conform Raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul 2009 şi proiecţia
acesteia pe anii 2010-2012, la nivelul anului 2009 sumele defalcate din TVA au fost alocate în
felul următor: (i) 68,7% bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, (ii) 11,9% bugetelor judeţene, (iii) 11,8% pentru echilibrarea
bugetelor locale, (iv) 4,3% pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural, iar (v) 3,3% pentru drumurile judeţene şi comunale.
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.
Figura 4. Evoluţia sumelor defalcate din TVA alocate bugetelor locale
între 2003 – 2009 (milioane lei)

Sumele defalcate din TVA alocate bugetelor locale au crescut în termeni nominali cu
393,3%, pornind de la un nivel minim în anul 2003 – de 3434,9 milioane lei, atingând un nivel
maxim în anul 2008 – de 16945,6 milioane lei, scăzând la 16755,8 milioane lei în 2009.
Aceste sume sunt destinate finanţării: unităţilor de învăţământ preuniversitar, asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav, centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu
handicap, ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei, serviciilor de evidenţă a
persoanelor, sistemului de protecţie a copilului, instituţiilor de cultură şi cult şi adminstraţiilor
zonelor libere aflate sub autoritatea acestora.
Noi considerăm că evoluţia indicatorului a fost determinată de descentralizarea unor
activităţi gestionate anterior la nivel central, concomitent cu asigurarea surselor de finanţare a
acestora la nivel local.
2.2. Finanţarea bugetelor locale din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Ponderea cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit în totalul veniturilor
bugetelor locale a oscilat între un maxim de 48% în anul 2003 şi un minim de 27,2% în anul
2006, crescând la 35,8% în anul 2009. Începând cu anul 2006, finanţarea bugetelor locale din
impozitul pe venit se realizează numai pe seama cotelor defalcate. Cotele defalcate din
impozitul pe venit nu au stabilite anumite destinaţii care trebuie finanţate, situaţie opusă faţă
de sumele defalcate din TVA.
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Astfel, cotele din impozitul pe venit alocate bugetelor locale sunt(4): (i) 47% la bugetele
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea
plătitorii de impozite, (ii) 13% la bugetul local al judeţului şi (iii) 22% la trezoreria municipiului
reşedinţă de judeţ pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al
judeţului. Pentru municipiul Bucureşti cotele defalcate din impozitul pe venit sunt: (i) 23,5% la
bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, (ii) 47,5% la bugetul local al
municipiului Bucureşti şi (iii) 11% la Trezoreria municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea
bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti. Noi recomandăm autorităţilor
administraţiei publice locale atragerea de agenţi economici care să-şi deschidă puncte de lucru
cu cel puţin cinci salariaţi pe teritoriul lor, deoarece aceştia sunt obligaţi să solicite organului
fiscal teritorial înregistrarea ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, în termen de 15 zile.
Este de competenţa şi în interesul primarului să verifice sistematic înregistrarea fiscală a
contribuabililor şi de a prezenta neregulile constatate organului fiscal teritorial al Ministerului
Finanţelor Publice. În caz că se descoperă existenţa unor asemenea puncte de lucru pe teritoriul
unei localităţi, agentul economic va fi amendat, dar impozitul pe venit achitat în trecut nu mai
revine localităţii respective.
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.
Figura 5. Evoluţia cotelor şi sumelor defalcate din impozitul pe venit
alocate bugetelor locale (mil. lei)

Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale au crescut în
termeni nominali cu 198,3%, pornind de la un nivel minim în anul 2003 – de 5655,2 milioane
lei şi atingând un nivel maxim în anul 2009 – de 16868,9 milioane lei. Termenul de decontare
a impozitului pe venit către bugetele locale este de cinci zile lucrătoare de la finele lunii în
care s-a încasat acesta la bugetul de stat, asigurându-se astfel venituri regulate la bugetul local.
Impozitul pe veniturile din salarii aferent lunii octombrie 2009 este virat la bugetul de stat
până pe data de 25 noiembrie 2009, ulterior 82% din acesta va fi virat la bugetele locale până
pe data de 8 decembrie 2009.
Repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale se face după două criterii: (i) 70% în funcţie de impozitul pe venit încasat pe locuitor şi
(ii) 30% în funcţie de suprafaţa judeţului. Aceste sume sunt diminuate cu gradul de
necolectare, prin înmulţirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport între suma impozitelor
şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor încasate în anul financiar anterior, încheiat şi suma
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor de încasat în anul financiar anterior,
încheiat(5). Având în vedere sumele ridicate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale,
noi apreciem că autoritatea executivă trebuie să îmbunătăţească încasarea impozitelor şi
taxelor locale, pentru a avea un grad de necolectare cât mai redus. În acest sens, autorităţile
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publice locale au înfiinţat structuri proprii de executare silită(6) a contribuabililor care nu
achită la scadenţă obligaţiile fiscale sau au cedat aceste atribuţii unor societăţi specializate.
2.3. Finanţarea bugetelor locale din venituri proprii
Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetelor locale a oscilat între un
minim de 14,2% în anul 2004 şi un maxim de 18,5% în anul 2008, scăzând la 18,4% în anul
2009. Veniturile proprii nu au stabilite anumite destinaţii care trebuie finanţate, situaţie similară
cu cotele defalcate din impozitul pe venit. Veniturile proprii ale bugetelor locale sunt formate
din: impozite şi taxe locale precum şi obligaţii fiscale accesorii acestora, vărsăminte din profitul
unor agenţi economici de subordonare locală şi din alte venituri(7). Impozitele şi taxele locale
sunt reprezentate de: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe
mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră şi alte taxe
locale.
Referitor la veniturile proprii ale bugetelor locale, (Moşteanu, Lăcătuş, 2008, pp. 53-54)
afirmă că în literatura financiară este calculat indicele Hunter, care reflectă procentul veniturilor
controlate de administraţiile publice locale în totalul veniturilor publice locale. Într-un context
similar. Dincă, Dincă şi Ialomiţianu (2009, p. 1) precizează că un indice Hunter (care cuantifică
gradul de descentralizare locală) apropiat de 1 ar trebui să fie scopul descentralizării fiscale în
România. Noi considerăm că o soluţie pentru a avea un indice Hunter mai ridicat este ca în
viitor impozitul pe veniturile persoanelor fizice să fie încasat la nivel local.
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.
Figura 6. Evoluţia veniturilor proprii ale bugetelor locale în perioada 2003-2009 (milioane lei)

Veniturile proprii ale bugetelor locale au crescut în termeni nominali cu 312,2%,
pornind de la un minim în anul 2003 – de 2098 milioane lei şi atingând un maxim în anul
2009 – de 8649 milioane lei. Evoluţia acestui indicator se datorează inclusiv creşterii gradului
de colectare a impozitelor şi taxelor locale de la un minim de 72% în anul 2000 până la un
maxim de 90% în anul 2009.
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.
Figura 7. Evoluţia gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale în perioada 2000-2009

Prin majorarea valorii impozabile a clădirii cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi,
care depăşesc 150 metri pătraţi de suprafaţă desfăşurată, autoritatea administraţiei publice
locale urmăreşte impozitarea suplimentară a clădirilor deţinute de persoanele fizice. În acelaşi
context, impozitul unitar aferent autoturismelor creşte semnificativ odată cu creşterea
capacităţii cilindrice a acestora. Menţionăm că unitatea de impunere este de 200 cm3, iar
numărul unităţilor de impunere se rotunjeşte la întregul următor. În continuare, vom determina
impozitul pentru două autoturisme:
Tabelul 1
Calculul impozitului pe mijloacele de transport
Ipoteză de lucru
Autoturism A
Autoturism B

Capacitate cilindrică
1599
1601

Nr. unităţi de impunere
8
9

Impozit unitar
7
15

Impozit total
56
135

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

Impozitul pentru autoturismul B este mai mare cu 141,1% faţă de impozitul pentru
autoturismul A. Există plafoane privind capacitatea cilindrică (1.600 cm3, 2000 cm3, 2600
cm3, 3000cm3) peste care impozitul unitar creşte semnificativ, ajungând la maximum 120 lei.
Noi propunem aplicarea acestui sistem progresiv de calcul pentru toate impozitele şi taxele
locale. În plus, noi recomandăm eliminarea anumitor taxe locale pe care cetăţenii români le
consideră abuzive, precum: taxa de barieră, taxe de tranzit sau taxa de linişte.
Autorităţile deliberative pot majora(8) cu maximum 20% faţă de valorile standard
cuantumul impozitelor şi taxelor locale. Excepţiile de la majorare sunt reprezentate de: (i)
autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone, (ii) combinaţii de autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, (iii) taxele judiciare de timbru, (iv) taxele de timbru şi (v)
taxele extrajudiciare de timbru. Noi propunem eliminarea acestor excepţii şi generalizarea
posibilităţii de a majora cu maximum 20% valorile standard ale impozitelor şi taxelor locale.
Noi recomandăm creşterea autofinanţării instituţiilor din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale prin închirierea terenurilor şi sălilor de sport, prin înfiinţarea de
ateliere, prin utilizarea cantinelor pentru a obţine venituri ş.a. Instituţiile finanţate integral din
venituri proprii pot utiliza aceste venituri pentru a stimula salariaţii prin acordarea de tichete
de masă.

147

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

148

2.4. Finanţarea bugetelor locale din subvenţii
Ponderea subvenţiilor în totalul veniturilor bugetelor locale a oscilat între un minim de
3,7% în anul 2006 şi un maxim de 13% în anul 2007, scăzând la 10,2% în anul 2009. La
nivelul anului 2009 subvenţiile alocate bugetelor locale provin: (i) 98,6% de la bugetul de stat,
fiind destinate în principal persoanelor cu handicap, acoperirii cheltuielilor de capital ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi (ii) 1,4% de la bugetul asigurărilor de şomaj, fiind
destinate finanţării programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă.
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.
Figura 8. Evoluţia subvenţiilor alocate bugetelor locale în perioada 2003 – 2009 (milioane lei)

Subvenţiile alocate bugetelor locale au crescut în termeni nominali cu 718,7%, pornind
de la un nivel minim în anul 2003 – de 586,9 milioane lei şi atingând un nivel maxim în anul
2009 – de 4804,7 milioane lei. Subvenţiile au înregistrat cea mai accentuată dinamică dintre
toate sursele curente de finanţare ale bugetelor locale, mai ales după aderarea României la UE.
3. Contractarea de împrumuturi pentru finanţarea bugetelor locale
În practica financiară, există situaţii când veniturile curente de care dispun autorităţile
sunt insuficiente, după cum afirmă Zipf (2000, p. 112), atunci când o municipalitate are
nevoie de mai mulţi bani decât primeşte din impozite şi din alte venituri regulate, aceasta are
opţiunea de a se împrumuta pe baza veniturilor fiscale viitoare. Astfel, consiliile locale,
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt cele care pot aproba contractarea
sau garantarea de împrumuturi, iar stocul acestora formează datoria publică locală. Datoria
publică locală(9) reprezintă totalitatea obligaţiilor unităţilor administrativ-teritoriale la un
moment dat, provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale sau
garantate de către autorităţile administraţiei publice locale. În contextul necesităţii de a
prefinanţa şi cofinanţa obiectivele specifice fondurilor comunitare, a devenit frecvent apelul
autorităţilor locale la piaţa capitalului de împrumut, astfel că datoria publică locală a avut o
evoluţie exponenţială pe parcursul ultimului deceniu.
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Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.
Figura 9. Evoluţia datoriei publice locale în perioada 2000 – 2009 (milioane euro)

Începând cu anul 1993 autorităţile locale au avut posibilitatea să se împrumute(10), însă
datoria publică locală, era în anul 2000 de numai 1,4 milioane euro, crescând până la
aproximativ 2.200 milioane euro în anul 2009, în condiţiile transferării de noi sarcini de la
guvern către acestea. Datorită liberalizării contului de capital al României, raportarea datoriei
publice nu se mai face în funcţie de locul de rezidenţă al creditorului, ci în funcţie de
administratorul acesteia: guvern sau autoritatea administraţiei publice locale.
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Figura 10. Structura datoriei publice în funcţie de administrator în perioada 2000-2009

Ponderea datoriei publice locale în datoria publică totală a crescut de la 0,01% în anul
2000, ajungând la sfârşitul anului 2009 la 7,36%. Datorită acestei evoluţii, Câmpeanu, Stoian,
Miricescu şi Gyorgy (2009, p. 61) precizează că este necesar ca în cadrul autorităţilor locale
ce deţin un stoc important de datorie, să se înfiinţeze un seviciu specializat în gestionarea
acesteia, care să colaboreze cu serviciul specializat în acest scop: Direcţia Generală a
Trezoreriei şi Datoriei Publice din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Autorităţile administraţiei publice locale se pot împrumuta şi acorda garanţii, astfel
încât serviciul datoriei publice locale (amortizarea principalului, dobânzi şi comisioane) să nu
depăşească 30% din totalul veniturilor proprii(11). Noi considerăm că decidenţii locali trebuie
să aibă o atitudine prudentă atunci când contractează împrumuturi, pentru a avea o datorie
locală sustenabilă pe termen lung (Miricescu, Câmpeanu, 2009, p. 61) apreciază că datoria
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este 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.
Autorităţile locale pot lansa emisiuni de obligaţiuni municipale pe piaţa financiară
internă sau externă. La sfârşitul anului 2009, la Bursa de Valori Bucureşti erau tranzacţionate
31 de emisiuni de obligaţiuni municipale. Singurul emitent pe pieţele internaţionale este
Municipiul Bucureşti, care a avut în anul 2005 o emisiune de 500 milioane de euro, scadentă
peste zece ani. Un aspect negativ în contextul crizei financiare actuale, este acela că pe
parcursul anului 2009 s-au înregistrat primele probleme aferente obligaţiunilor municipale –
două autorităţi publice locale (Băile Herculane şi Oraviţa) au întârziat plata dobânzilor. Noi
apreciem că investitorii trebuie să ţină cont de riscul de neplată sau de întârziere a plăţilor
aferente obligaţiunilor municipale. Pentru o protecţie suplimentară împotriva riscurilor, o
practică des utilizată în economiile dezvoltate este aceea a asigurării obligaţiunilor
municipale, care garantează, după cum precizează Zipf (2000, p. 129), că asiguratorul va plăti
dobânda şi principalul pentru obligaţiunile asigurate, la scadenţa acestora, dacă emitentul nu
face plăţile. Asigurarea sporeşte atractivitatea obligaţiunilor, deoarece în general asiguratorii
au ratinguri ridicate (AAA sau AA), iar investitorii vor fi interesaţi de acest aspect.
Începând cu anul 2003, societatea de consultanţă financiară Bucharest Equity Research
Group acordă note emitenţilor de obligaţiuni municipale. Metoda de calcul este similară cu
cele utilizate de marile agenţii de rating şi se bazează pe informaţii publice. Nota emitenţilor
este cuprinsă între minim 1 şi maxim 3, fiind calculată cu două zecimale. Fiecărei note îi
corespunde un ranking între minim D şi maxim 3A, în total existând 10 rankinguri.
Randamentul obligaţiunilor este corelat cu riscul, sintetizat de ratingul sau rankingul aferent
colectivităţii locale. Aşa cum afirmă Anghelache (2004, p. 227), în principiu, riscul unui
împrumut acordat unei autorităţi publice locale este mai mic decât în cazul unei societăţi
comerciale emitente de obligaţiuni. Randamentul obligaţiunilor municipale listate la Bursa de
Valori Bucureşti este calculat în general ca medie aritmetică dintre dobânzile bancare la
depozite(12) şi cele la credite(13) pe şase sau trei luni plus un anumit procent şi mai rar(14) ca
dobânda bancară la credite pe şase sau trei luni plus un anumit procent. Maturităţile primelor
emisiuni de obligaţiuni municipale erau cuprinse între doi şi trei ani, dar ulterior acestea au
ajuns la un maxim de 20 de ani, ca urmare a succesului avut printre investitori.
Statul român stimulează investiţiile în obligaţiuni municipale, acordând persoanelor
fizice avantajul ca veniturile aferente acestora să nu fie impozitate. De acest avantaj fiscal nu
beneficiază persoanele juridice sau persoanele fizice – care desfăşoară activităţi comerciale în
mod independent.
Fondurile comunitare de postaderare acordă o prefinanţare de maxim 40%(15) din
valoarea proiectului câştigat. În acest context, este necesar ca autorităţile locale să dispună de
restul de bani, pentru o perioadă cuprinsă între trei şi cinci luni. Obligaţiunile municipale nu
sunt adecvate pentru o perioadă scurtă, astfel că noi propunem contractarea de linii de
finanţare de la bănci comerciale. Pe piaţa financiară există diferenţe între dobânzile şi
comisioanele percepute pentru credite, astfel că autorităţile locale trebuie să analizeze oferte
de împrumut din partea mai multor instituţii de credit.
Indiferent de modalitatea aleasă pentru a se împrumuta, noi recomandăm autorităţilor
administraţiei publice locale să gestioneze eficient aceste fonduri, astfel încât să-şi poată
onora la scadenţă serviciul datoriei. Incidentele de plată nu sunt de dorit, deoarece creditorii
vor fi reticenţi în a mai acorda împrumuturi localităţii respective.
4. Concluzii şi propuneri
Finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale din România se realizează
preponderent din transferuri consolidabile de la bugetul de stat. Ponderea veniturilor proprii în
totalul veniturilor bugetare locale este redusă, acestea ajungând la sfârşitul anului 2009 la
18,4%. Cu scopul de a creşte autonomia financiară a autorităţilor locale, noi propunem: (i)
stimularea agenţilor economici pentru a deschide puncte de lucru cu cel puţin cinci salariaţi,
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(ii) verificarea înregistrării fiscale a agenţilor economici, pentru a îndrepta eventualele
nereguli, (iii) creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, inclusiv prin
intermediul unor structuri de executare silită, (iv) încasarea la nivel local a impozitului pe
veniturile persoanelor fizice, (v) generalizarea posibilităţii de a majora cu maximum 20%
valorile standard pentru toate impozitele şi taxele locale, (vi) creşterea autofinanţării
instituţiilor subordonate şi stimularea personalului şi (vii) extinderea sistemului progresiv de
calcul pentru toate impozitele şi taxele locale. Recomandăm eliminarea anumitor taxe locale
pe care le considerăm abuzive, precum: taxa de barieră, taxa de tranzit sau taxa de linişte.
În completarea surselor curente de finanţare autorităţile locale emit obligaţiuni
municipale pe termen mediu şi lung şi contractează împrumuturi bancare pe termen scurt şi
mediu. Decidenţii de politici publice trebuie să aleagă strategia optimă de împrumut, astfel
încât sumele atrase să fie utilizate eficient şi să-şi onoreze la scadenţă serviciul datoriei, pentru
a evita incidentele de plată.
În contextul descentralizării de sarcini, responsabilităţile autorităţilor publice locale
vor spori, iar acestea vor trebui să-şi diversifice sursele de finanţare şi să gestioneze eficient
banul public.(16)
Note
(1) Conform art. 2, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006.
(2) Veniturile bugetelor locale şi datoria publică locală din anul 2009 au fost estimate de
Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Conform art. 5, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, veniturile proprii sunt formate din: impozite, taxe,
contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. În această
lucrare vom utiliza abordarea din Raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2009
şi proiecţia acesteia pe anii 2010-2012, care separă veniturile proprii în: (i) venituri realizate
efectiv de către autorităţile administraţiei publice locale şi (ii) cote defalcate din impozitul pe
venit.
(4) Conform art. 32, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006.
(5) Conform art. 33, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006.
(6) Obligaţiile fiscale se prescriu într-un termen de cinci ani, începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor generării acestora, cu excepţia cazurilor de evaziune fiscală.
(7) Spre exemplu, venituri obţinute de autorităţile locale din închirierea unor spaţii
comerciale, locuinţe sau locuri de parcare pe care le au în proprietate.
(8) Prin hotărâre a consiliului local.
(9) Conform art. 2 al Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în
Monitorul Oficial nr. 439 din 28 iunie 2007.
(10) Legea privind datoria publică nr. 91/1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 10
ianuarie 1994.
(11) Conform art. 63, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006.
(12) ROBID.
(13) ROBOR.
(14) Pentru localităţi de dimensiuni reduse, precum comuna Aninoasa, oraşul Năvodari, ş.a.
(15) De obicei prefinanţarea este de 15% din valoarea proiectului câştigat.
(16) Articolul a fost finanţat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în
Învăţămţântul Superior (CNCSIS) prin Programul Naţional Idei (PN II) – Proiectul nr.
1780/2008.
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Rezumat. Potrivit definiţiei uzuale, analiza cost-beneficiu (ACB) estimează şi
însumează echivalentul bănesc al costurilor şi beneficiilor sociale prezente şi viitoare
aferente proiectelor de investiţii publice (PIP), actualizate şi comparate, pentru a se decide
oportunitatea acestora. Problema evaluării monetare este mult mai complicată pentru
sectorul public, deoarece preţurile pieţei pot să nu reflecte costurile şi beneficiile sociale,
comparativ cu evaluarea făcută de către o firmă, unde beneficiile (câştigurile generate) şi
costurile (plăţile făcute) sunt calculate la preţurile pieţei. Scopul lucrării este de a inventaria
şi compara argumentele şi contraargumentele de principiu asociate diverselor metodologii de
evaluare utilizate în ACB aferentă PIP.
Cuvinte-cheie: economia bunăstării; eficienţa alocativă; evaluarea monetară; analiza
cost-beneficiu.
Coduri JEL: A20, D61, D62.
Coduri REL: 13B, 13C, 13J.
1. O privire critică asupra fundamentelor teoretice ale ACB
Analiza cost-beneficiu (ACB) estimează şi însumează echivalentul bănesc al costurilor
şi beneficiilor sociale prezente şi viitoare, din punctul de vedere al cetăţenilor, aferente
proiectelor de investiţii publice (PIP), pentru a se decide dacă acestea sunt în interesul
publicului (Moşteanu, Iacob, 2007b, pp. 7-13).
Un PIP reprezintă o alocare prezentă de resurse economice, care în viitor se va traduce
într-un flux de ieşiri. Pe baza ACB, decidenţii alocă resurse pentru un proiect, cu condiţia ca
beneficiul social marginal să depăşească costul social marginal.
Se consideră că ACB, ca metodă de evaluare a PIP, ar fi mai dezvoltată decât analiza
profitabilităţii întreprinderii, nefiind însă „riguros aplicată” (Mendez, 1992). Însă, pe de altă
parte, ceea ce unii autori (Formaini, 1990) critică este semnificaţia efectivă a valorilor folosite
în cele două contexte: preţuri de piaţă, rezultate din tranzacţii bazate pe opţiunile voluntare
ale participanţilor din piaţă, în baza preferinţelor lor demonstrate în acţiune (analizele de
profitabilitate ale companiilor private), respectiv pseudopreţuri (înainte de a fi „aproximate”
„preţurile”, marea problemă rămâne imposibilitatea de a demonstra a priori dezirabilitatea lor
socială, de vreme ce resursele mobilizate pentru PIP sunt extrase coercitiv prin taxe şi
impozite şi nu plătite).
ACB reprezintă un ansamblu de concepte şi tehnici preluate din teoria economică
neoclasică, în special din ramura denumită economia bunăstării (engl. Welfare Economics).
O mare parte din conceptele ACB îşi au originea în Europa mijlocului de secol XIX, ideea
unei astfel de contabilizări aparţinând unui inginer francez, Jules Dupuit (1844), acesta fiind şi
cel care a definit conceptul, fundamental în ACB, de surplus al consumatorului. Alfred
Marshall a îmbogăţit apoi instrumentarul conceptual al ACB pe fondul dezvoltării metodelor
analitice de tip marginalist. O altă contribuţie importantă pentru ACB este opera lui Arthur
Cecil Pigou (1912, 1920). El a elaborat pe baza ideii de externalitate asupra alteia, care apare
de fiecare dată când acţiunile unei persone se răsfrâng, în mod negativ sau pozitiv, fără ca
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aceasta (prima persoană) să suporte un cost sau să primească un beneficiu (Moşteanu, Iacob,
2007a) a lui A. Marshall, argumentând că există o diferenţă dintre producţia privată şi cea
publică. Pigou a emis ideea conform căreia statul poate, cu ajutorul unui mix de taxe şi
subvenţii, corecta eşecul pieţei – adică să internalizeze externalităţile (taxele pigouviene,
folosite pentru a corecta externalităţile negative au fost denumite astfel în onoare sa).
Însă un atare mod de punere a ideii de bunăstare socială în tradiţia marshallianpigouviană avea să fie supus criticilor acelei părţi din teoria economică care nu consideră că
fundarea analizei economice pe ideea de „utilităţi subiective obiectivabile” (măsurabile
cardinal, intersubiectiv comparabile, inserabile în calcule intersubiective de eficienţă)
reprezintă o opţiune legitimă ştiinţific; vezi aici şi contribuţiile Public Choice School sau ale
lui Ronald Coase, dar mai ales ale Şcolii austriece de economie, poate cea mai consecventă şi
consistentă în criticarea vechiului „Welfare Economics” (Rothbard, 1979).
Scopul lucrării de faţă nu este, însă, evaluarea critică a întemeierii ştiinţifice a modului
de analiză economică întruchipat de ACB, aflat până în prezent în dispută între diversele şcoli
de gândire economică.
Pornim de la premisa că acest mod de construire a justificărilor privind utilitatea
socială a alocării resurselor în cadrul PIP (în speţă ACB) e un dat ce ţine de existenţa în
societate a opiniei potrivit căreia autoritatea publică are îndreptăţirea şi posibilitatea de a
furniza bunuri şi servicii pe care piaţa nu e tentată să le ofere.
Dată fiind existenţa PIP şi a instrumentelor analitice din gama ACB, ne propunem a
face o analiză comparată a metodelor utilizate în judecăţile evaluative privitoare la costurile şi
beneficiile sociale, încercând să găsim situaţiile în care o metodă ori alta se pretează mai bine
la a justifica oportunitatea unui PIP, date fiind anumite informaţii aflate la dispoziţia
decidentului (autoritate publică).
Ca principiu operaţional, ACB este uşor de înţeles, fiind un complex de operaţii
contabile de adunare, actualizare şi comparare, însă nu acelaşi lucru se poate spune şi despre
costurile şi beneficiile sociale, per se – adică există dificultăţi în a le găsi expresia valorică
relevantă –, a căror măsurare constituie o muncă laborioasă, ce necesită o gamă largă de
informaţii şi de specialişti din mai multe domenii.
2. Evaluarea costurilor şi beneficiilor sociale
În cazul unui proiect, numai creşterile de costuri şi de beneficii, cu alte cuvinte
costurile şi beneficiile marginale, trebuie comparate. Pentru a ajunge la o concluzie legată de
utilitatea unui PIP, toate costurile şi beneficiile acestuia, pozitive sau negative, trebuie să fie
exprimate într-o unitate de măsură comună, cea mai convenabilă fiind banii.
Impactul unui proiect este reprezentat de diferenţa dintre situaţia în care proiectul ar fi
implementat şi situaţia în care nu ar fi. Cu alte cuvinte, alternativa la proiect trebuie să fie în
mod explicit specificată şi luată în considerare în evaluarea proiectului. Această abordare,
fundamentală de altfel în ACB, poartă denumirea de abordarea cu şi fără proiect şi aduce în
prim plan conceptul de cost de oportunitate, ce reprezintă valorile materialelor şi ale factorilor
de producţie la care se renunţă atunci când acestea sunt transferate din alte utilizări. În lipsa
unui PIP, resurse precum pământ, forţă de muncă şi capital ar fi avut utilizări alternative. Ar fi
putut fi folosite, în loc de construirea unui baraj, de exemplu, pentru a creşte volumul de
bunuri pentru consumul curent. Valoarea acestor bunuri dă costul de oportunitate al barajului.
Beneficiul proiectului este dat de valoarea creşterii viitoare a volumului electricităţii peste
ceea ce s-ar fi realizat în absenţa proiectului. Măsurarea acestui beneficiu se face prin suma pe
care consumatorii sunt dispuşi să o plătească pentru electricitatea adiţională. Determinarea
acestei sume se face fie prin preţurile de piaţă, dacă respectiva creştere este mică, fie prin
surplusul consumatorului, dacă modificarea rezultatului este substanţială. Datorită pantei
negative a funcţiei de cerere, pe măsură ce volumul bunului creşte, dorinţa de a plăti (preţul
pe care consumatorii sunt dispuşi să îl plătească pentru rezultat) pentru unităţile adiţionale de
bun va fi mai mică decât preţul pieţei. Costul de oportunitate trebuie calculat chiar dacă nu au
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loc tranzacţii explicit monetare. De exemplu, dacă un strung poate fi vândut pentru 2.000 um,
însă posesorul îl foloseşte pentru a realiza o piesă, costul de oportunitate al strungului este
2.000 um, chiar dacă nu a avut loc nici o tranzacţie monetară.
2.1. Evaluarea costurilor şi beneficiilor la preţul de piaţă
Opinia dominantă în economics (cea neoclasică) este aceea că dacă economia ar fi
funcţională şi perfect concurenţială, atunci preţul de piaţă al unui bun ar reflecta simultan atât
costul social marginal, cât şi valoarea marginală pentru consumatori. Dat fiind acest context,
preţurile de piaţă pot fi folosite pentru evaluarea PIP, deoarece statul utilizează resurse şi
produce bunuri şi servicii care au piaţă pe care se confruntă cererea şi oferta.
Problema este însă că toate pieţele prezintă imperfecţiuni, precum monopolul,
monopsonul, externalităţile, bunurile publice, impozitele şi taxele, şomajul ş.a., moment în
care preţurile de piaţă pot să nu mai reflecte costurile şi beneficiile sociale marginale,
reprezentând doar o măsură aproximativă a acestora. Prin utilizarea preţurilor de piaţă ar fi
ignorat surplusul consumatorului (preţul pieţei reprezintă beneficiul social minim produs de
rezultatul proiectului, iar în realitate consumatorii ar fi dispuşi să plătească mai mult decât o
fac de fapt – acesta e „surplusul”), element important în anumite cazuri.
Ar fi ideal să se poată utiliza pentru evaluare preţurile de piaţă, deoarece ele furnizează
informaţiile necesare la un cost redus. Se consideră că, în absenţa oricăror imperfecţiuni
evidente, preţurile pieţei pot fi folosite pentru a determina costurile şi beneficiile.
2.2. Evaluarea valorii costurilor şi beneficiilor când preţurile de piaţă
sunt distorsionate
Chiar dacă uneori preţurile de piaţă există, ele pot fi, din anumite motive,
„distorsionate”. În această situaţie, analistul are sarcina de a estima preţurile în absenţa
distorsiunii şi de a folosi apoi aceste preţuri de piaţă ajustate, denumite şi preţuri sociale,
preţuri adevărate sau preţuri umbră. Preţul umbră al unui bun reprezintă costul social
marginal implicit. Preţurile umbră se folosesc pentru a estima costuri şi beneficii sociale şi în
cazul în care nu există piaţă, şi în consecinţă nu există nici preţuri pentru anumite bunuri şi
servicii.
În cazul în care analiza se face în sectorul privat, pentru o întreprindere nu contează
dacă preţurile de piaţă sunt distorsionate sau nu, ele fiind o unitate de măsură bună pentru
costurile şi beneficiile acesteia. Însă, în ACB întreprinsă de sectorul public sunt utilizate
preţurile umbră, în locul preţurilor de piaţă, dacă acestea din urmă sunt distorsionate.
Situaţiile în care preţurile umbră pot să difere substanţial de cele ale pieţei sunt: (i)
când moneda este greşit evaluată din cauza controlării cursului valutar; (ii) când salariile sunt
ţinute în mod artificial la un nivel ridicat de presiunea sindicatelor sau de legislaţie, chiar dacă
există şomaj; (iii) când există condiţii anticoncurenţiale, monopol sau monopson; (iv) când
taxe şi impozite sau tarife sunt aplicate direct asupra bunurilor şi serviciilor, precum taxa pe
valoare adăugată; (v) când guvernul reglementează, controlează sau subvenţionează preţurile
(Treasury Board of Canada Secretariat, 1998).
Preţul umbră depinde de modul cum economia reacţionează la intervenţia statului.
Pentru exemplificare, vom prezenta două situaţii de distorsiune pe piaţă, şi anume monopolul
şi impunerea de impozite şi taxe, acordarea de subvenţii.
a. Monopol. Pornim de la un exemplu concret. În Africa de Sud (Gayer, 2008, p. 161),
producţia de bere este monopolizată de compania South Africa Breweries Ltd., iar Ministerul
Educaţiei din această ţară doreşte să achiziţioneze bere pentru un experiment controlat, al
cărui scopul este de a determina impactul consumului de bere asupra performanţelor elevilor
de liceu. ACB trebuie să ia în calcul faptul că aceste resurse/intrări sunt produse de un
monopol. Dacă, în cazul concurenţei perfecte, preţul este egal cu costul marginal, în condiţii
de monopol, preţul se situează deasupra costului marginal. Evaluarea depinde de impactul
avut asupra pieţei de achiziţia făcută de minister. Dacă se aşteaptă ca producţia de bere să
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crească cu exact cantitatea utilizată în proiect, costul social de oportunitate reprezintă valoarea
resurselor utilizate pentru producţia suplimentată, mai precis costul marginal de producţie.
Dacă însă nu va fi produsă bere suplimentară, consumul de către minister se face pe seama
consumatorilor privaţi, care evaluează bere la preţul cererii, acesta fiind astfel folosit pentru
evaluarea în ACB. Dacă se preconizează o combinaţie a celor două situaţii, cel mai adecvat ar
fi folosirea unei medii ponderate dintre preţ şi costul marginal.
b. Impozite, taxe şi subvenţii. Cu titlu general, legat de situaţia în care se impun
impozite şi taxe şi se acordă subvenţii (care afectează producţia unei resurse folosite într-un
PIP), măsurarea adecvată a costurilor aferente proiectului depinde de provenienţa resurselor
utilizate: furnizări noi (creşteri de producţie) sau redirecţionarea acestora de la alte utilizări
(producţia rămâne constantă). Dacă o resursă este supusă impozitării, preţul ce îi revine
producătorului este mai mic decât preţul plătit de cumpărător, aceasta deoarece o parte din
încasare se duce la stat. Impozitele şi taxele cresc costul intrărilor pentru utilizatori peste
valoarea resurselor consumate pentru producerea lor, în timp ce subvenţiile au efectul opus.
Dacă resursele provin din noi furnizări, cel mai potrivit ar fi folosirea preţului de ofertă al
producătorului, ce reprezintă valoarea resurselor consumate şi este echivalent cu preţul plătit
de alţi utilizatori minus impozite şi taxe plus subvenţii. Dacă se aşteaptă ca producţia să
rămână constantă, atunci resursele sunt obţinute prin privarea altor consumatori, iar măsurarea
corectă a costului este dată de valoarea intrărilor în utilizări alternative sau de preţul
producătorului plus impozite şi taxe minus subvenţii (preţul plătit de consumator). Pentru o
combinaţie a celor două variante se poate face apel la media ponderată a celor două preţuri
(preţul producătorului şi preţul consumatorului). Se observă că principul de bază este la fel ca
şi în cazul monopolului.
2.3. Evaluarea valorii costurilor şi beneficiilor când nu există preţuri de piaţă
Un program poate furniza beneficii care nu sunt direct exprimate în bani. De exemplu,
ca urmare a unui program public de îmbunătăţire a unei autostrăzi, pot rezulta beneficii,
precum timpul economist de călători, creşterea siguranţei şi reducerea riscului de accidente,
salvarea de vieţi omeneşti. De asemenea, o investiţie publică în învăţământ poate avea drept
rezultat coeziune socială, îmbunătăţirea participării la vot, reducerea violenţei în timpul
protestelor, creşterea tendinţei de apartenenţă la cât mai multe comunităţi, reducerea
criminalităţii, scăderea fertilităţii, reducerea birocraţiei, limitarea epidemiilor, protejarea
mediului, reducerea corupţiei (Wolfe, Zuvekas, 1997, McMahon, 1999, Villa, 2000, Mora et
al., 2007).
Se pune problema cum se pot cuantifica în bani aceste beneficii. Ne vom opri atenţia
asupra evaluării monetare a timpului şi a evaluării vieţii omeneşti.
a. Evaluarea monetară a timpului. Având în vedere expresia atât de adevărată că
„timpul înseamnă bani”, pentru a face analiza cost-beneficiu trebuie să se ştie cât anume. În
deceniul trecut, în Boston (Rosen, Gayer, 2008, p. 150), a fost implementat proiectul „Big
Dig”, care presupunea construcţia de noi drumuri şi a unui tunel către Aeroportul Logan. O
componentă de bază a acestui proiect era o nouă autostradă, al cărei cost se ridica la cifra de
6,5 miliarde dolari. S-a estimat că, odată cu această autostradă, călătoria din oraş până la
aeroport se va reduce de la 45 de minute la 8 minute. Aici apare mare provocare de a
cuantifica bănesc timpul economisit.
i. O modalitate de a estima valoarea timpului este de a face apel la teoria alegerii
venit-timp liber (Rosen, Gayer, 2008, p. 163). Oamenii care au control asupra numărului de
ore de lucrate, vor munci până când valoarea subiectivă a timpului liber este egală cu venitul
net câştigat pe oră. Dacă valorificarea timpului liber este mai mare decât salariul, atunci s-ar
munci mai puţin, reducându-se beneficiul marginal al recreerii. Dacă însă valoarea timpului
liber este mai mică, se munceşte mai mult, iar beneficiul marginal al activităţii de recreere
creşte, deoarece scade timpul liber. Pe o piaţă perfectă a forţei de muncă, care permite
ajustarea liberă a orelor, cuantificarea timpului se materializează întotdeauna în valoarea
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salariului chiar şi în situaţia în care o parte din timpul economisit prin îmbunătăţirea
condiţiilor de pe autostradă este dedicată recreerii. Gruber (2005, p. 199) denumeşte această
metodă metoda valorii de piaţă (engl. market-based), iar instrumentul folosit este salariul net.
Deşi această abordare este utilă, ea se confruntă cu două mari dificultăţi. Pe de o parte,
persoanele nu îşi pot ajusta după bunul plac orele de lucru şi timpul liber, iar, pe de altă parte,
nu toate utilizările timpului liber sunt echivalente. Cu scopul de a evita mai mult timp petrecut
pe autostradă, o persoană căreia îi displace să conducă este dispusă să plătească o sumă care
să depăşească venitul net. Însă, pentru o persoană care obişnuia să conducă de plăcere la
sfârşit de săptămână, este posibil să nu conteze costul de oportunitate al timpului, în special
dacă aceasta oricum nu lucra atunci. De asemenea, pe timpul verii, locul de muncă poate fi
dotat cu aparate de aer condiţionat, facilitate de care salariatul nu beneficiază şi acasă. Acest
lucru poate însemna o preţuire mai mare a timpului la birou decât salariul câştigat. În plus,
poate fi preţuit şi faptul că este un mediu confortabil. Astfel, satisfacţia totală la locul de
muncă depăşeşte salariul. Valoarea timpului liber este dată de respectiva satisfacţie totală, nu
doar de partea materială, salariul situându-se sub beneficiul total al timpului economisit.
ii. O metodă mai directă pentru evaluarea timpului economisit este metoda studiului de
piaţă (engl. survey-based), denumită şi evaluarea contingentă (Gruber, 2005, p. 200), potrivit
căreia se întreprinde un studiu de piaţă, iar persoanele chestionate sunt rugate să atribuie o
valoare unei opţiuni ce nu trebuie aleasă în prezent sau care deocamdată nu există. Metoda are
avantajul că poate fi folosită pentru evaluarea unui bun public atunci când există dificultăţi în
ceea ce priveşte măsurarea în formă financiară a eforturilor (nu există nici un preţ al pieţei ce
poate fi folosit ca etalon). În urma studiului de piaţă, preferinţele individuale sunt agregate
pentru a se stabili o valoare a eforturilor. Neajunsul acestei abordări este că poate duce la
înregistrarea unei număr mare de răspunsuri diferite, deoarece izolarea întrebării şi ordinea
elementelor în întrebare influenţează răspunsul, iar atunci când dimensiunea problemelor
variază, apar dificultăţi privind evaluarea corectă (Diamond, Hausman, 1994).
iii. Dacă metoda anterioară urmărea determinarea valorii timpului economisit pe baza
unor chestionări despre o situaţie ipotetică, metoda de măsurare a timpului economisit pe baza
acţiunii oamenilor (Gruber, 2005, p. 201) ia în calcul preferinţa sugerată de faptelor
consumatorilor. Se pleacă de la premisa că uneori oamenii pot minţi, însă faptele lor, ce
rezultă din maximizarea utilităţii finale, dezvăluie adevărul. Dacă o persoană preferă o casă
mai aproape cu câteva minute de locul de muncă, comparativ cu o alta, şi este dispusă să
plătească mai mult pentru prima, înseamnă că apreciază economisirea timpului, iar diferenţa
de preţ dintre cele două case poate fi considerată valoarea atribuită celor câteva minute
salvate. Comparaţia are la bază evaluarea de piaţă, care dezvăluie preferinţele individuale.
Acest lucru este însă valabil când diferenţa de preţ este dată numai de economisirea de timp
(în rest casele fiind identice), fără a interveni în calcul şi alte atribute, precum locaţia, calitatea
vecinilor, design-ul casei
iv. O altă metodă de estimare a timpului economisit este de a analiza alegerea dintre
diferite moduri de transport care implică durate diferite de călătorie (Treasury Board of
Canada Secretariat, 1998). Oamenii pot face naveta la muncă fie cu autobuzul, fie cu metroul.
Metroul călătoreşte mai repede, dar este mult mai scump. Calculând suma de bani pe care
aceştia sunt dispuşi să o plătească în plus pentru a călători cu metroul, se poate deduce cât sunt
dispuşi să plătească pentru a reduce timpul pe navetă, atribuind astfel o valoare timpului.
Desigur, şi alte caracteristici, precum venitul, afectează alegerea oamenilor cu privire la
mijlocul de transport.
b. Evaluarea unei vieţi omeneşti. Aceasta constituie cel mai greu aspect al analizei
cost-beneficiu.
i. Prima metodă de evaluare este metoda valorii de piaţă sau a câştigurilor pierdute
(engl. lost earnings), care se referă la calcularea valorii prezente a viitoarelor fluxuri de venit
(Rosen, Gayer, 2008, p. 164). Dacă o persoană decedează ca urmare a unui anumit proiect,
costul pentru societate este chiar valoarea aşteptată prezentă a veniturilor pe care persoana în
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cauză le-ar fi realizat. Această abordare este cel mai adesea folosită în justiţie, pentru a
determina compensaţia pe care rudele victimelor unor accidente ar trebui să o primească.
Problema cu această metodă este că, folosind ca flux de venituri salariul, orice moment care
nu este petrecut la serviciu nu este valorificat, metoda fiind respinsă de mulţi economişti.
ii. O a doua metodă este cea a studiului de piaţă (engl. survey-based), care urmăreşte
chestionarea indivizilor pentru a afla cum îşi evaluează ei propria viaţă (Gruber, 2005, p. 205).
Aceasta este desigur o întrebare destul de dificilă, o abordare mai generală fiind adresarea de
întrebări legate de aspecte care pot schimba probabilitatea de deces. Anumite proiecte de
investiţii publice nu afectează cu certitudine viaţa indivizilor, existând în schimb o modificare
a probabilităţii de deces. De exemplu (Rosen, Gayer, 2008, p. 164.), nu se ştie că cercetarea
pentru cancer va salva viaţa, iar tot ceea ce poate fi spus este că ea poate reduce probabilitatea
de deces. Motivul pentru care această distincţie este atât de importantă este că, deşi oamenii
consideră că viaţa lor are o valoare infinită, ei acceptă în mod constant creşterea probabilităţii
de deces pentru sume finite de bani.
iii. A treia metodă de evaluare a vieţilor omeneşti este cea care are la bază preferinţa
pentru risc, în funcţie de alegerea făcută (Gruber, 2005, p. 205). Anumite slujbe presupun o
probabilitate de deces mai ridicată decât altele. Comparând doi muncitori care au calificări
identice pentru slujbă, în materie de educaţie, experienţă etc., dar unul are o slujbă mai
riscantă, este de aşteptat ca acesta din urmă să aibă un salariu mai mare pentru a compensa
probabilitatea mai ridicată de deces. Diferenţa dintre cele două salarii este cunoscută sub
denumirea de diferenţă compensatorie şi pe baza acesteia şi a creşterii riscului de deces se
poate determina valoarea unei vieţi omeneşti. În cazul în care o persoană este dispusă să
accepte o diferenţă de X unităţi monetare pe an pentru a lucra într-o industrie periculoasă,
precum mineritul, unde şansa de a avea un accident mortal în cursul unui an este mai mare cu
probabilitatea p decât într-un loc de muncă similar într-o industrie mai puţin riscantă, atunci se
poate spune că valoarea atribuită vieţii este X
(Campbell, Brown, 2003, p. 285). Studii
p
diferite au ajuns la rezultate diferite, dar o estimare grosieră pe baza acestor studii evaluează
viaţa la o valoare între $4 milioane şi $10 milioane (Viscusi, 2004). Deşi intervalul este mare,
acesta nu este totuşi nefolositor, estimările respective putând fi utile la eliminarea proiectelor
absurde. De exemplu (Rosen, Gayer, 2008, p. 165), regulile privind iluminarea în caz de
urgenţă a podelelor avioanelor comerciale costă aproximativ $ 900.000 pe viaţă salvată,
trecând în mod clar criteriul de admisibilitate. Neajunsurile acestei metode sunt că se fac o
serie de presupuneri. Se consideră că oamenii deţin toate informaţiile şi au capacitatea de a
identifica riscurile şi de a îşi exprima preferinţele în funcţie de risc-compensaţie.
iv. O altă metodă de măsurare a vieţii omeneşti vizează alegerile guvernamentale
(Gruber, 2005, p. 207) şi această nouă abordare nu are la bază valorile atribuite de fiecare
persoană în parte, ci se axează în schimb pe programele guvernamentale în derulare şi pe cât
se cheltuieşte în cadrul acestora pentru salvarea vieţilor omeneşti. Faptul că guvernul este
dispus să cheltuiască sume mari pentru creşterea siguranţei publice sugerează că sectorul
public evaluează vieţile omeneşti la un nivel foarte ridicat.
v. Guvernul canadian (Treasury Board of Canada Secretariat, 1998) foloseşte o metodă
pe bază de date statistice, ce ia în calcul numărul şi tipul accidentelor, calculează costul cu
tratamentul şi costurile privind pierderea de venit, după care face extrapolări pentru toată
populaţia afectată.
Chiar dacă marea majoritate a oamenilor este de părere că nu se poate pune preţ pe o
viaţă salvată, viaţa oamenilor fiind de nepreţuit, din nefericire, lumea dispune de resurse
limitate, iar singura întrebare în acest caz este dacă sunt folosite sau nu mijloace raţionale de
stabilire a preţurilor.
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3. Concluzii
Obiectivul ACB este de a identifica şi de cuantifica toate impacturile posibile ale PIP
(financiare, economice, sociale, de mediu etc.), pentru a determina costurile şi beneficiile
aferente proiectului. Rezultatele se vor agrega şi se concluzionează dacă proiectul este oportun
din punct de vedere al societăţii în ansamblul său şi dacă merită să fie pus în aplicare. Dacă
bunurile utilizate/rezultate în cadrul PIP sunt tranzacţionabile pe piaţă, iar aceasta este
perfectă sau prezintă distorsiuni nesemnificative, determinare costurilor şi beneficiilor nu
prezintă nicio problemă. Dar, de cele mai multe ori, piaţa prezintă imperfecţiuni, existând
situaţii în care aceasta este total absentă, situaţie în care preţurile trebuie ajustate, făcându-se
apel la preţurile umbră. Una dintre problemele ACB este că agregarea multor componente de
cost şi beneficiu este uneori intuitivă, iar pentru alte componente nici măcar intuiţia nu poate
sugera metode de măsurare. ACB poate fi aplicată în proiecte de mediu sau agricole,
construirii de baraje şi autostrăzi, implementarea de programe educaţionale, programe privind
sistemele medicale, de reducere a criminalităţii sau de reducere a ratei şomajului etc.
Domeniul căruia i-a fost acordată cea mai mare atenţie în ceea ce priveşte studiile pe baza
ACB este domeniul transporturilor publice. În ultimul timp, se observă că o mare importanţă
este acordată proiectelor de mediu, precum controlul poluării, managementul pescuitului sau
amenajarea parcurilor. De asemenea, aceasta poate fi folosită şi pentru a analiza efectele pe
care le pot induce modificările politicilor guvernamentale, precum impozitele, taxele,
subvenţiile sau reglementările.
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EFICIENŢA POLITICII DE COEZIUNE ÎN REDUCEREA
DISPARITĂŢILOR REGIONALE. CONVERGENŢĂ NAŢIONALĂ
ŞI DIVERGENŢĂ REGIONALĂ
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Rezumat. Scopul lucrării este cel de a prezenta importanţa fondurilor europene
pentru statele membre ale Uniunii Europene. Utilizarea raţională a acestor fonduri constituie
premisa realizării convergenţei regionale, economico-sociale, dar şi teritoriale în spaţiul
Uniunii Europene. Totodată, în cadrul lucrării sunt prezentaţi factorii ce conduc la
înregistrarea decalajelor în cadrul regiunilor Uniunii Europene, precum şi perioada în care
acestea s-ar putea reduce sau chiar înjumătăţi.
Cuvinte-cheie: politică de coeziune; convergenţă beta; convergenţă sigma;
convergenţă absolută; convergenţă condiţională.
Coduri JEL: G000, H5, H7.
Coduri REL: 6E,8Z, 10B, 10G, 10I, 18B.
Introducere
Politica de coeziune asupra regiunilor beneficiare de fondurilor structurale a avut un
puternic impact pe ansamblul regiunilor cuprinse în Obiectivul 1. Ca şi metodologie de lucru,
am utilizat studiile din literatura de specialitate, precum şi rapoartele organismelor
internaţionale abilitate.
Astfel, studiile arată că s-a înregistrat un proces lent de convergenţă beta, o creştere a
PIB-ului pe locuitor majorându-se de la 69% în 1989 la 71% în 2001, raportat la media UE.
Se poate observa şi un proces de convergenţă sigma, deoarece între toate regiunile UE
dispersia venitului s-a redus lent.
Cea mai înaltă creştere a PIB-ului pe locuitor s-a înregistrat în regiunile cu cel mai
scăzut nivel al PIB-ului pe locuitor în anul de referinţă, odată cu introducerea suportului
fondurilor structurale pentru regiunile Obiectivului 1, convergenţa beta s-a manifestat atât în
regiunile vizate de Obiectivul 1, cât şi între acestea şi restul UE (Tabelul 1).
În perioada 1988-1994 faţă de 1980-1988, s-a înregistrat de asemenea un proces de
convergenţă sigma, în cazul primelor regiuni, şi un proces de divergenţă între anii 1994-2001.
Tabelul 1
Convergenţa regională beta şi sigma în UE
Număr de
regiuni

PIB-ul pe locuitor
(%, rată de creştere)

1980-1988
Regiunile UE-15
197
2,0
Regiunile Obiectivului 1
55
1,9
Alte regiuni
142
2,0
1988-1994
Regiunile UE-15
197
1,3
Regiunile Obiectivului 1
55
1,4
Alte regiuni
142
1,2
1994-2001
Regiunile UE-15
197
2,3
Regiunile Obiectivului 1
55
2,6
Alte regiuni
142
2,1
Sursa: Comisia Europeană, Al treilea raport de coeziune, 2004.

Convergenţa
beta (% pe an)

Convergenţa
sigma

0,5
0,4
2,1

0,94
0,87
0,92

0,7
3,1
0,8

0,97
0,94
0,95

0,9
1,6
0,0

0,97
0,92
0,96
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Cele mai bogate regiuni sunt în jurul marilor metropole situate în zona „centru – nord”
a Uniunii Europene (Hamburg, Bruxelles, Luxemburg, Paris, Milano). În triunghiul definit de
oraşele North Yorkshire – France-Comte – Hamburg există o concentrare excesivă a activităţii
economice, care generează aproximativ 47% din venitul UE, cu toate că nu acoperă decât 15%
din teritoriul Uniunii.
În zona „periferică-sud” se situează regiunile mai sărace (în Grecia, Italia, Spania,
Portugalia). Între regiunile UE-15 există un proces lent de convergenţă reală, studiile arătând
pentru ca numai jumătate din decalaj să fie resorbit sunt necesari 38 de ani. În Belgia, Marea
Britanie convergenţa internă (în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene) este
inexistentă. Pentru Italia, Franţa, Suedia se poate vorbi mai degrabă de un proces de
divergenţă economică (Ederveen, 2002). În regiunile Franţei accentuarea disparităţii dintre
acestea este explicată prin creşterea susţinută a regiunii pariziene. Comparaţiile în ceea ce
priveşte nivelul şomajului evidenţiază decalaje mai mari. De exemplu, rata şomajului în
landurile estice ale Germaniei este de 20%, faţă de o medie naţională de 8%. Şi în Italia, există
regiuni cu rate ale şomajului de 20% (Mezzogiorno, Calabria) deşi rata medie a şomajului este
de 7%,.
O accentuare a disparităţilor regionale de venituri s-a datorat extinderii UE într-o
primă fază la 25 de membri, în condiţiile în care media PIB-ului pe locuitor a noilor ţări
membre este de aproximativ 60%(1). Astfel, în conformitate cu datele Eurostat (2006), PIB-ul
pe locuitor ale celei mai bogate regiuni în anul 2003 (Inner London West, Marea Britanie,
477% din media UE-25) este în prezent de 23 ori mai mare decât al celei mai sărace (Latgale
din Letonia, cu un PIB pe locuitor de 21% din medie), faţă de numai 13 ori în UE-15
(referinţa fiind regiunea Tamega din Portugalia, cu venituri medii de 37%). În 2003, Varşovia,
al cărei venit depăşea cu 40% media UE-25, era considerată cea mai bogată regiune din cadrul
noilor state membre.
Distincţia dintre convergenţa absolută şi cea condiţională se poate realiza prin testarea
convergenţei pentru regiunile UE-15, respectiv cele ale noilor state membre (NSM).
Convergenţa condiţională se referă la analiza unor parametri structurali eterogeni la nivel
regional, care vor influenţa diferit echilibrul staţionar al economiei. Construirea regresiei
convergenţei veniturilor presupune considerarea ca variabilă endogenă a logaritmului PIB
(care aproximează rata de creştere economică), iar ca variabilă exogenă, logaritmul PIB-ului
iniţial. Se adaugă alte variabile exogene specifice fiecărei ţări (care se referă la investiţii,
educaţie ş.a.).
O astfel de regresie a fost estimată de Paas şi Schlitte (2006), pe baza datelor regionale
dintre anii 1995 şi 2003, astfel:
n
PIBi 2003
) = α 0 + α1 ln( PIBi1995 ) + ∑ α 2 j × c ji + ε i ,
ln(
PIBi1995
j =1
unde c = 1, dacă regiunea i aparţine ţării j; dacă nu, cij = 0;
ε – eroarea; α0, α1 α2, coeficienţii care se estimează.
Rata anuală a convergenţei beta se obţine calculând β = -ln(1- α1)/T, unde T este egal
cu 9, adică numărul de ani analizaţi.
În Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele estimării regresiei în secţiune transversală. Este
sugerată existenţa unui proces de convergenţă absolută între regiunile UE-25 (în număr de
861), viteza de convergenţă fiind de aproximativ 2%, în conformitate cu valoarea obţinută de
alte studii empirice. În aceste condiţii, decalajele existente s-ar reduce la jumătate în
aproximativ 35 de ani. Coeficientul beta a fost de 1,8%, pentru cele 739 de regiuni UE-15, în
conformitate cu cele menţionate de conform lui Paas şi Schlitte (2006), iar în cadrul noilor
state membre valoarea acestuia a fost de numai 1,4% în medie pe an (Tabelul 2). Estimarea
convergenţei condiţionale evidenţiază inexistenţa convergenţei în cazul UE-25 şi a uneia de
0,9% pentru UE-15. Tendinţa de divergenţă regională este caracteristică pentru noile state
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membre, cu o rată de aproximativ 1,5% pe an. Rezultă că procesul de catching-up al acestor
regiuni este influenţat de caracteristicile structurale specifice fiecărei regiuni.
Tabelul 2
Estimarea convergenţei beta în cadrul UE-25
UE-25
Convergenţă
absolută
Convergenţă
condiţională

α0 = 1,583
α1 = -0,13
β = 2,0
α0 = 0,553
α1 = -0,02
β = 0,3

UE-15
α0 = 1,473
α1 = -0,119
β = 1,8
α0 = 0,876
α1 = -0,058
β = 0,9

NSM
α0 = 1,258
α1 = -0,092
β = 1,4
α0 = -0,646
α1 = 0,112
β = -1,5

Sursa: Paas şi Schlitte, Regional income inequality and convergence process in the EU-25, HWWA
Discussion Paper, nr. 355, 2006.

Studiile efectuate la nivelul UE-15 arată o diminuare a disparităţilor în termeni de
venit între ţările membre. Însă, dacă se examinează evoluţia PIB-ului pe locuitor la nivel
regional, se constată faptul că inegalităţile sunt importante şi persistente. Decalajele regionale
de dezvoltare se menţin în cazul majorităţii ţărilor membre ale UE-15, deşi regiunile cu un
venit mai redus (în comparaţie cu media europeană) au beneficiat de fonduri structurale.
Astfel, există o structură centru-periferie internă autoîntreţinută de creşterea mai rapidă a
aglomerărilor (în jurul capitalelor, centrelor financiare) faţă de celelalte regiuni (Tabelul 3).
Inegalităţile de dezvoltare s-au redus în cazul ţărilor nordice (Danemarca, Suedia, Finlanda) ca
urmare a politicilor active pe piaţa muncii (workfare) şi a sistemului de redistribuire de la
nivel naţional.
Tabelul 3
Structuri centru-periferie la nivelul ţărilor UE-15
Belgia, Irlanda, Franţa,
Austria, Portugalia
Germania

Creştere economică mai rapidă a regiunilor din jurul capitalelor

Spania

Existenţa unor regiuni bazate pe agricultură şi care înregistrează un nivel
mai redus de dezvoltare

Olanda

Regiunile centrale vs. regiuni periferice

Marea Britanie

Evoluţie divergentă Nord-Sud, cu dominaţia economică a sud-estului

Italia

Decalaj de venituri între Nord şi Sud

Grecia

Izolată de restul Europei; existenţa unor regiuni bazate pe agricultură

Decalaje semnificative între Vest şi Est

Sursa: Comisia Europeană, 2006.

Creşterea economică naţională în cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est este
menţinută cu ajutorul formării clusterelor la nivel regional. Din cauza unei creşteri destul de
rapide a regiunilor ce înconjoară capitatelele, structura centru-periferie este destul de
accentuată. Cauzele ce declaşează anumite decalaje dintre zone mai puţin dezvoltate şi cele
dezvoltate în cadrul primelor stadii ce stau la baza procesului de creştere economică a statelor
membre sunt:
¾ Forţa de muncă migrează selectiv;
¾ Preferinţa capitalurilor pentru zonele mai bogate ce au un randadement crescut;
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¾ Intervenţia din partea guvernului în ceea ce priveşte maximizarea ratei de creştere
în regiunile dezvoltate;
¾ În cadrul primelor etape poate exista o neglijare a relaţiilor interregionale în situaţia
în care sunt încetinite schimbările sociale şi tehnologice.
Se poate concluzia faptul că, în situaţia economiilor ce se recuperează în urma
decalajelor de dezvoltare, rata de creştere economică reprezintă efectul apariţiei unui număr
relativ limitat de poli de creştere.
Williamson pleacă de la ipoteza că schimbarea de direcţie ce se produce în cadrul
modelului inegalităţii la nivel interrgional se produce atunci când sunt înregistrate progrese
ale dezvoltării unei ţări(2). Evidenţierea deosebirilor regionale (de la D1 la D2) este determinată
de mărirea venitului pe cap de locuitor la nivel naţional (de la y01 la y02). Odată cu trecerea
timpului, în zonele în care se manifestă creşterea economică naţională pot apărea
dezeconomii, fapt ce poate duce la migrarea capitalurilor către zone în care se pot identifica
randamente ridicate al factorilor (costurile factorilor sunt mai mici); deosebirile regionale (de
la D2 la D1) sunt reduse prin realocarea factorilor de producţie. Locul divergenţei economice
este ocupat de convergenţă, astfel, fiind redusă disparitatea de dezvoltare între cele mai sărace
zone.
Disparităţi
D2
D1
y01 y02

y11

y12

Venit/locuitor

Figura 1. Relaţia dezvoltare naţională-disparităţi regionale

Disparităţile zonale sunt aşezate sub forma curbei în U, în situaţia ţărilor ce se regăsesc
în procesul de recuperare a decalajelor. Ipoteza propusă de Williamson se aplică doar ţărilor
dezvoltate din cauza faptului că, în ciuda inexistenţei unei creşteri economice, celelalte ţări
trec printr-o tendinţă divergenţă în plan regional.
Arbitrajul realizat între convergenţa regională şi cea naţională poate fi ilustrat cu
ajutorul unui model implementat de către Comisia Europeană. Sunt luate în considerare două
cazuri: fără politică regională(1) şi cu politică regională(2) ale unei economii alcătuită din patru
zone: A, B, C, D, venitul pentru fiecare fiind de o unitate cu o perioadă de studiu cuprinsă
între 1950 şi 1050. În cadrul primei situaţii, creşterea regiunii A se manifestă începând cu anul
1951 cu o rată de 2% pe an, rezultând un venit de 7,2 unităţi în 2050 [1 × (1+2%)100]. Se
constată că zonele B (1971), C(1991) şi D (2011) în următorii 20 de ani dau startul procesului
cu o rată de 2% care este crescută cu un factor β (=0,025). De acest factor sunt dependente
regiunile B, C şi D care vor ajunge la nivelul zonei A în anul 2050.
Rata de creştere ce se datorează ridicării ecartului de venit este mai mare cu cât o
regiune începe procesul de recuperare mai târziu. Această rată este denumită de către Lucas
„prima ultimului sosit”. Valoarea cea mai importantă (aproximativ 0,4) a coeficientului de
variaţie este atins în 2010 pentru un venit de 2,5 unităţi ce se măsoară ca inegilatatea venitului
regional.
Cea de a doua situaţie presupune manifestarea politicii regionale. Atunci când zona A
ajunge la o rată de creştere de 2%, aceasta va plăti o taxă(3) ce va ajuta la dezvoltarea
regiunilor B, C şi D. Decalajele ce vor fi recuperate de celelalte zone sunt pentru anii 1961,
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1971 şi 1981 cu o rată de creştere de 2% la care se adaugă un factor ce semnfică ecartul de
venit în raport cu zona A. În anul 2050, venitul înregistrat este de 5,8 unităţi, iar coeficientul
de variaţie a venitului este de 20%, cea mai ridicată valoare existând în 1980. În cazul în care
nu există politici de redistribuire rezultatele pe termen lung sunt mai ridicate. Nu acelaşi
lucru se poate spune despre politica regională care duce la micşorarea inegalităţilor dintre
venituri pe termen mediu(4). Unui proces mai redus de creştere pe termen lung îi sunt specifice
inegalităţi mai mici de dezolvtare dintre zone.
Eficienţa politicii de coeziune este afectată de către structurile interne centru-periferie
al cărei impact nu este măsurat în acelaşi mod pentru ţările mai puţin dezvoltate şi pentru
ţările dezvoltate ale Uniunii Europene. Ţările mai puţin dezvoltate urmăresc recuperarea
decalajului de dezvoltare economică la nivel naţional. Impulsionarea creşterii economice
naţionale în situaţia în care există diferenţe semnificative ale dezvoltării interne o reprezintă
rolul politicii de coeziune. Scopul politicii de coeziune în cazul ţărilor cu un nivel al PIB-ului
ridicat este acela de a impulsiona dezvoltarea economică şi de a recupera decalajul din cadrul
zonelor nedezvoltate.
Note
(1)

În anul 2003, 60% dintre regiunile NUTS3 (regiuni a căror populaţie nu depăşeşte 800.000 de
locuitori) ale noilor state membre aveau un venit mediu mai mic de jumătate din cel al UE-25. Numai
câteva regiuni (7%) aveau un PIB pe locuitor care depăşea 75% din media UE-25.
(2)
Williamson a propus în 1965 crearea instrumentelor regionale pentru reducerea disparităţilor de
dezvoltare, a căror manifestare este explicată prin acţiunea a patru factori: migraţia forţei de muncă,
fluxurile de capital, politicile guvernamentale şi relaţiile interregionale.
(3)
Această taxă este interpretată ca o investiţie anterioară în infrastructură care ar putea reduce
congestia şi care permite o creştere mai puternică în regiunea A.
(4)
Venitul mediu la jumătatea perioadei este mai ridicat în simularea 2 (2,2 unităţi) decât în prima
simulare (1,9 unităţi). Regiunea A se află într-o situaţie mai bună în prima simulare (2,7 unităţi), decât
în a doua (2,2 unităţi). Venitul regiunii B este aproximativ acelaşi. După anul 2032, veniturile tuturor
regiunilor vor fi superioare celei din simularea 1.
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Rezumat. Această lucrare îşi propune să prezinte evoluţia pieţei obligaţiunilor
municipale din România în contextul descentralizării financiare şi să sublinieze importanţa
acesteia pentru dezvoltarea locală dar şi pentru siguranţa portofoliului de investiţii.
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Coduri JEL: H74, G11, R11;
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1. Introducere
Administraţiile publice locale din România se află într-un amplu proces de
descentralizare, marcat de schimbări legislative. Câştigarea independenţei financiare solicită şi
alte surse de sprijinire a obiectivelor locale decât cele clasice, cum sunt impozitele şi taxele sau
transferurile de la bugetul de stat. În a cest context, autorităţile locale şi-au asumat riscul unui
împrumut de pe piaţa de capital, punând bazele pieţei obligaţiunilor municipale. Dacă iniţial
această piaţă a fost în umbră, mai ales pe palierul său secundar, după 2008 se remarcă o creştere
substanţială a interesului investitorilor pentru aceste titluri de credit. Motivul îl reprezintă
dobânda atractivă oferită în condiţii de risc minim, pe o piaţă caracterizată de incertitudine.
2. Stadiul cercetării
Analiza pieţei obligaţiunilor municipale din România este încă în fază incipientă,
întrucât segmentul obligatar local încă nu este pe deplin dezvoltat, atât ca număr de emisiuni,
performanţă, cât şi din punct de vedere al atractivităţii acestora în faţa investitorilor. Literatura
de specialitate românească a abordat acest subiect, însă studiul este orientat mai mult spre
legătura dintre descentralizarea locală şi apelul municipalităţilor la piaţa de capital pentru a
atrage resurse suplimentare. În această privinţă, am remarcat o evoluţie pozitivă în ultimii
şapte ani, mai ales după adoptarea Codului Fiscal, municipalităţile fiind din ce în ce mai
interesate să-şi câştige independenţa financiară (Boloş, 2006). Deşi acestea aveau două
alternative posibile de finanţare faţă de cele clasice, împrumutul obligatar şi cel bancar,
începând cu 2001, remarcăm preferinţa municipalităţilor pentru credite obligatare (Moşteanu,
Lăcătuş, 2009). Piaţa obligatară a început să prinda contur, atât cea primară, cât şi cea
secundară, prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
Condiţiile impuse de emisiuni, precum şi necesitatea de a câştiga credibilitate în faţa
investitorilor au făcut municipalităţile mai atente la colectarea şi gestionarea resurselor şi a
cheltuielilor, deci s-a pus accentul mai mult pe eficienţă şi eficacitate. Astfel, descentralizarea
financiară locală şi emisiunea de obligaţiuni municipale au devenit interdependente (Moşteanu,
Lăcătuş, 2009).
3. Metodologia cercetǎrii
Studiul de faţă se bazează pe date statistice privind obligaţiunile municipale listate la
Bursa de Valori Bucuresti şi date financiare înregistrate la nivel local. Statisticile sunt
prelucrate şi interpretate, cu desprinderea unor concluzii privind evoluţia segmentului
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obligatar listat la BVB şi importanţa acestuia pentru administraţiile publice locale, dar şi
pentru portofoliul de investiţii, în contextul crizei economico-financiare.
4. Emisiunea de obligaţiuni municipale şi problemele aferente
În ultimii zece ani, România a înregistrat mari schimbări în privinţa administraţiei
publice locale. Odată cu creşterea transparenţei privind alocarea şi utilizarea surselor bugetare
de stat la nivel local, datorată Legii finanţelor publice locale din 2006, dar şi modificărilor
aduse legislaţiei fiscale prin Codul Fiscal, gradul de independenţă al administraţiilor publice
locale a crescut simţitor. Acestea au posibilităţi mai mari de colectare a veniturilor proprii dar
şi de utilizare liberă a sumelor de echilibrare, în raport cu nevoile particulare. Dezvoltarea
economică regională, alături de modificările constructive ale legislaţiei, au făcut posibilă
creşterea nivelului descentralizării locale Acest context a fost favorabil câştigării
independenţei financiare locale, adică a deciziei libere privind sursele de finanţare pentru
obiectivele locale.
În completarea resurselor financiare, autorităţile administraţiilor publice locale au
dreptul, prin lege, la alte venituri decât cele obişnuite (din impozite si taxe) care pot fi uneori
insuficiente. Una din aceste surse suplimentare o reprezintă împrumuturile interne sau externe,
utilizate doar în scopul realizării de investiţii publice de interes local ori refinanţarea datoriei
publice locale (Moşteanu, 2004). Aceste împrumuturi pot fi sub forma creditelor bancare sau a
emisiunilor de obligaţiuni. Dacă până în anul 2000, colectivităţile locale nu au apelat la
împrumuturi, ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului local a crescut, fapt reflectat
de evoluţia datoriei publice locale.
Tabelul 1
Analiza datoriei publice, în intervalul 2000-2008
Anul
Datorie publică
locală exprimata
drept procent in
PIB (%)

2000
0

2001
0

2002
0

2003
0,10%

2004
0,10%

2005
0,90%

2006
1%

2007
1,30%

2008
1,64%

Sursa: adresa web a Băncii Naţionale a României, www.bnr.ro

Analizând bugetele locale, am observat preferinţa municipalităţilor pentru împrumutul
obligatar, evitând costurile suplimentare implicate de un împrumut bancar precum şi piedicile
legislative în privinţa accesului la acesta.
Evoluţia legislativă în domeniul public(1) a dat gir administraţiilor publice locale,
susţinute de creşterea independenţei financiare, să-şi finanţeze proiectele de interes local prin
emisiuni de obligaţiuni. Însă accesul la o astfel de sursă de finanţare a impus asumarea
gestionării unor probleme legate de:
1. Garantarea obligaţiunilor – obligaţiunile municipale nu sunt garantate de stat, ci se
garantează exclusiv prin fonduri proprii şi venituri proprii din bugetul local. (Moşteanu, 2008)
Faptul că aceste împrumuturi sunt rambursate exclusiv din resurse locale a mărit atenţia
administraţiilor publice locale la modul în care sunt colectate veniturile proprii, la mărimea
acestora şi la cât de judicious sunt efectuate cheltuielile. E drept că unele municipalităţi s-au
văzut uneori în imposibilitate de a efectua plăţile în contul împrumuturilor obligatare şi au
trebuit să apeleze la imobilizări sau la noi emisiuni. Însă acest lucru nu a făcut decât să tragă
un semnal în ceea ce priveşte nevoia de eficienţă şi eficacitate în previzionarea şi efectuarea
cheltuielilor locale precum şi echilibrarea, atât ca volum cât şi temporal, cu termenul de
încasare al veniturilor locale. Prin urmare, emisiunea de obligaţiuni municipale a impus
creşterea descentralizării financiare si mai buna gestionare a banului public, deşi iniţial a
reprezentat un efect.
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2. Administraţiile publice locale nu pot apela la împrumuturi de niciun fel dacă totalul
datoriilor anuale, adică atât rata în contul capitalului împrumutat cât şi comisioane şi alte
speze aferente specifice, depăşesc cumulat limita de 20% din totalul veniturilor proprii, cu
excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale(2). Limitarea datoriilor atenţionează
administraţiile publice locale în privinţa modului în care gestionează resursele şi cheltuielile şi
sporeşte atenţia acestora în privinţa eficienţei şi oportunităţii investiţiilor pentru colectivitate.
În acelaşi timp, prin această restricţie, statul încearcă să prevină o suprasolicitare a bugetului
local prin îndatorare şi cheltuirea iraţională a banului public, evitând astfel insolvabilitatea
administraţiilor publice locale.
3. Obligaţiunile municipale comportă anumite riscuri pentru municipalitate, şi anume
riscul de lichiditate, de faliment şi riscul de piaţă. Astfel, este foarte posibil ca municipalităţile
să nu aibă la dispoziţie în timp util sursele necesare răscumpărării obligaţiunilor sau cele
necesare plăţii cupoanelor, sau chiar administraţia publică locală să nu fie solvabilă. Astfel,
municipalităţile trebuie să apeleze la noi împrumuturi (aşa cum s-a întâmplat în ultima vreme),
limitate de lege, asumându-şi riscuri de variaţie a dobânzii. În privinţa riscului de piaţă, putem
discuta variabilitatea ratei cuponului oferit drept remunerare pentru împrumutul obligatar
municipal. Acesta este dependent de variaţiile dobânzilor la debit şi credit pe piaţa
interbancară, astfel că obligaţiile municipalităţilor sunt în continuă schimbare. Dacă ţinem
cont şi de maturităţile aferente emisiunilor, în creştere, incertitudinea privind responsabilităţile
viitoare de plată în contul obligaţiunilor creşte.
4. Instabilitatea legislativă, care îngreunează lansarea şi gestionarea acestor
împrumuturi şi modifică atractivitatea obligaţiunilor municipale pe principii fiscale.
5. Evaluarea obligaţiunilor. Emisiunea de obligaţiuni municipale este condiţionată de
publicarea unui prospect de emisiune care conţine un set de informaţii care privesc atât
emitentul, cât şi emisiunea cum ar fi: denumire emitent, intermediar, valoarea ofertei, perioada
ofertei, preţul obligaţiunii, scadenţa obligaţiunii, agentul de plată, depozitarul, grupul de
distribuţie, dobânda, forma şi natura juridică a împrumutului, modalitatea de rambursare,
despre impozitare, cotarea pe piaţa reglementată, legea aplicabilă, factorii de risc, informaţii
financiare despre emitent, restricţii de vânzare etc.
Orice prospect de emisiune trebuie să ofere informaţii relevante privind modul de
calcul al cupoanelor, precum şi tabelul de rambursare a împrumutului obligatar care să includă
atât momentul plăţii acestor cupoane, cât şi data rambursării principalului. Datele financiare
ale emitentului sunt o parte foarte importantă a prospectului, aici existând detalii în privinţa
veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, în general pe un orizont de timp istoric de cel puţin
trei ani, astfel încât potenţialul cumpărător să-şi poată face o imagine asupra solvabilităţii şi
lichidităţii financiare. De asemenea, se oferă şi bilanţul emitentului pentru a fi puse în lumină
activele şi pasivele administraţiei publice locale, nevoile şi obligaţiile. Nu în ultimul rând,
prospectul de emisiune identifică şi obiectivele împrumutului de obligaţiuni municipale,
descriind amănunţit care este ţinta investiţională, dacă este cazul, sau necesitatea acoperirii
deficitului bugetar (în situaţii excepţionale). Descrierea obiectivului investiţional poate
constitui deseori un stimulent pentru investitorul din regiune. De asemenea se oferă o analiză
amănunţită a datoriilor locale. Toate acestea sunt absolut necesare pentru dobândirea
credibilităţii oraşului în faţa investitorului, astfel încât, în final, municipalitatea să poată face
rost de acele sume absolut necesare dezvoltării locale.
Riscurile aferente unui împrumut obligatar pun însă probleme serioase investitorilor,
iar prospectul de emisiune, deşi oferă transparent dimensiunile finanţelor administraţiei locale
în cauză, nu oferă şi o interpretare în limbaj facil. Prin urmare, se poate sesiza necesitatea unui
rating pentru municiapalităţile emitente, care să reflecte în mod sintetic tipurile de risc
asumate de investitori, precum şi dimensiunea acestora. Clasarea colectivităţilor locale din
punct de vedere al credibilităţii lor financiare, ca informaţie publică, ar veni în ajutorul pieţei
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primare, dar şi a celei secundare de obligaţiuni municipale. Deocamdată însă, doar listarea
unui împrumut obligatar la Bursa de Valori Bucureşti vine ca o garanţie a credibilităţii
municipalităţii în cauză.
Alegerea administraţiei locale de a lista o emisiune de obligaţiuni este rezultatul unei
decizii raţionale (Reeve, Herring, 19869, pp. 65-76). Acest proces de decizie presupune
evaluarea costurilor şi beneficiilor legate de primirea unui calificativ de rating, întrucăt
listarea impune îndeplinirea unor condiţii de evaluare. Autoselecţia unor municipalităţi în
clasa nelistată este rezultatul a două fenomene: în primul caz se alege nelistarea tocmai pentru
că emisiunea are caracteristici foarte slabe şi nu este avantajată de calificativul de rating, iar în
al doilea caz, costul ratingului necesar listării este mult prea mare comparativ cu beneficiile
posibile. Prin urmare, faptul că o emisiune de obligaţiuni municipale nu este listată nu trebuie
să ofere neapărat concluzia că aceste obligaţiuni nu sunt de calitate. În aceasta categorie intră
oraşe care preferă să nu listeze obligaţiunile la Bursa de Valori, ci să folosească o strategie de
vânzare bazată pe factori sociali, psihologici şi culturali şi nu una financiară.
5. Analiza statistică a pieţei obligaţiunilor municipale
În România, emisiunile de obligaţiuni municipale au început din 2001, pe fondul
modificărilor legislative care sporeau independenţa financiară a administraţiilor publice
locale. Startul l-a dat municipiul Predeal, care a hotărât să facă rost de cei 500.000 de lei
necesari amenajării unei pârtii de schi prin emisiunea a 50.000 de obligaţiuni municipale,
pentru un interval de timp de un an şi jumătate, care remunerau investitorul cu un cupon ce
depăşea cu 3 procente media dobânzilor interbancare. Ulterior, exemplul acestuia a fost urmat
de către municipiile Zalău, Breaza, Alba Iulia, Bacău sau Târgu Mureş, care au văzut în
titlurile locale o sursă de finanţare a proiectelor de investiţii locale, facilă şi ieftină comparativ
cu clasicele credite bancare. În anii ce au urmat, putem observa o creştere a numărului de
obligaţiuni municipale emise, astfel încât, în prezent, avem listate la Bursa de Valori Bucureşti
58 de astfel de valori mobiliare, din care 26 de oferte sunt încă în derulare(3).
Pornim analiza noastră prin a reflecta situaţia în ansamblu a pieţei de capital
reglementate pe care se tranzacţionează obligaţiunile municipale, şi anume Bursa de Valori
Bucureşti. După o activitate destul de intensă dezvoltată până în anul 2007, bursa a trecut pe
un trend descendent din punct de vedere al valorii tranzacţionate, marcat şi de propagarea
crizei financiare şi economice mondiale. Tranzacţiile au devenit din ce în ce mai puţine, pe
fondul unor indici bursieri care ating minime istorice. Investitorii, stăpâniţi de un sentiment de
panică, au abandonat investiţiile în acţiuni, considerate riscante, şi s-au reprofilat, preferând
investiţiile în depozite, în active imobiliare sau chiar în obligaţiuni. Pe piaţa de capital
românească am remarcat un interes deosebit pentru obligaţiunile emise de stat, respectiv
pentru cele emise de instituţiile financiare internaţionale (Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare).
După căderea Bursei, înregistrată la sfârşitul anului trecut, pentru 2009 si 2010 se
întrevede un uşor reviriment, atât pentru numărul tranzacţiilor, cât şi pentru valoarea
tranzacţionată, care a avut destul de mult de suferit, mai ales în a doua parte a anului trecut.
Astfel, după cum se poate observa în figura 1, după ce la sfârşitul lui 2008 valoarea
tranzacţionată la BVB s-a redus brusc la 50%, începând cu luna martie anul curent
tranzacţiile au revenit oarecum la normal, depăşind lunar 300 de miliarde lei.
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Tabelul 2
Evoluţia numărului de emisiuni de obligaţiuni municipale listate
la Bursa de Valori Bucureşti
Nr.
şedinte
tranzacţionare
17
247
241
253
247
248
250
250
216

An
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Nr. obligaţiuni
Nr.
tranzacţionate
tranzacţii
(volum)
5
10
39
1.116
394
570
268
552
859

Nr.
Valoare
emisiuni
medie
Nr.
emitenţi
nou
zilnică
listate
(RON)
28,32
2
2
3.168,74
4
2
71.101,04
10
8
1.145.434,20
22
16
515.664,21
19
6
3.973.861,26
19
5
3.177.342,04
22
11
927.719,80
50
3
4.777.561,28
58
12

Valoare (RON)

45
481,42
59.050
782.679,31
187.870
17.135.351,82
530.466
289.794.851,55
397.101
127.369.058,79
3.917.457
985.517.592,79
6.652.467
794.335.510,65
1.214.353
231.929.950,72
2.517.831 1.031.953.236,12

Sursa: http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/GeneralStatistics.aspx?tab=1&m=0

În figura 2 se poate observa că piaţa s-a păstrat destul de lichidă pe tot intervalul de
studiu, fiind evidentă o scădere a numărului de tranzacţii într-un context de variabilitate destul
de pronunţată. Observam in acelaşi timp o animare a activităţii pe piatra de capital la începutul
lui 2009, semn al revenirii investitorilor.
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Sursa: http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/Bulletins.aspx
Figura 1. Valoarea tranzacţiilor realizate la BVB în intervalul 01.01.06-01.11.09 (milioane lei)
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Sursa: http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/Bulletins.aspx
Figura 2. Numărul tranzacţiilor lunare înregistrate la BVB în intervalul 01.01.06-01.11.09

Însă, din păcate, valorile negative ale indicilor bursieri(4) care au marcat bursa mai
mult de un an (2007-2008) lasă loc unei interpretări nefavorabile a analizei de mai sus,
întrucât oferă semnalul că investitorii au accesat bursa cu intenţii de vânzare. O ofertă mare,
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care nu a fost întâmpinată de o cerere pe măsură, a generat tranzacţii cu valori mari, însă la
preţuri în scădere. Această situaţie pare să fi luat o turnură favorabilă în acest an, semn că
revenirea valorii tranzacţionate şi a numărului de tranzacţii, coroborate cu o creştere a bursei,
reflectă înmulţirea ofertelor de cumpărare.
În ultimele 6-9 luni, investitorii au devenit din ce în ce mai interesaţi de investiţiile în
obligaţiuni, întrucât, deşi oferă o remunerare mai modestă, sunt mult mai sigure din punct de
vedere al recuperării capitalului investit. Dacă în anii anteriori tranzacţiile cu obligaţiuni la
BVB păreau cu totul şi cu totul accidentale, începând cu anul 2008, ponderea acestora în
totalul valorii tranzacţionate la Bursă a devenit din ce în ce mai mare, aşa cum reflectă şi
figura 3. Dacă în perioada de explozie economică a României (dovedită ulterior a fi
artificială), ponderea valorii tranzacţionate aferente segmentului obligatar era modestă şi
variabilă, începând cu acest an interesul investitorilor a crescut întrucât criza financiară i-a
făcut mai prudenţi. Astfel, aceştia s-au orientat spre activele cu remunerare sigură, cele care
au câştigat până peste 25% din piaţă în unele intervale de timp. Un rezultat excepţional s-a
înregistrat în octombrie 2009, când ponderea valorii tranzacţionate cu obligaţiuni a atins chiar
41% în totalul valorii tranzacţionate pe piaţă.
Dacă obligaţiunile, în general, nu s-au bucurat de căutare pe piaţă, nici obligaţiunile
municipale nu au avut o soartă mai bună, întrucât acest segment de piaţă este încă la început în
România, iar municipalităţile emitente nu îşi permit o promovare puternică. Investitorii sunt
mai puţin informaţi în privinţa acestor active şi chiar puţin sceptici, iar administraţiile publice
locale se feresc în general să listeze aceste titluri pentru a face economie la costuri. Şi pentru a
se feri de un eventual calificativ de rating nefavorabil. Deşi listarea la BVB este un prim
semnal că municipalitatea emitentă este credibilă, totuşi investitorii au fost reticenţi, în
condiţiile în care procesul de descentralizare locală face primii paşi şi este foarte posibil ca
sursele de finanţare necesare rambursării acestor titluri de credit să nu fie sigure.
Valoarea tranzacţionată aferentă obligaţiunilor municipale poate fi apreciată drept
nesemnificativă pe piaţa de capital, însă a înregistrat un real progres. Însă, dacă ne raportam la
piaţa obligaţiunilor, trebuie să remarcăm un reviriment pe acest segment, după scăderea
brusca în a doua jumătate a anului trecut. Astfel, după valori chiar şi de 80% în segmentul
obligatar, valoarea tranzacţionată aferentă activelor municipale a scăzut sub 1% la începutul
anului curent. În prezent, din punct de vedere al valorii tranzacţionate, piaţa obligaţiunilor
emise de administraţiile publice locale dă semnale de creştere.
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Figura 3. Ponderea valorii tranzacţionate aferente segmentului obligatar în total valoare
tranzacţionata la BVB în intervalul 01.01.06-01.11.09
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Figura 4. Evoluţia comparativă a valorii tranzacţionate pentru obligaţiuni, respectiv pentru
obligaţiuni municipale
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Figura 5. Ponderea numărului de tranzacţii cu obligaţiuni municipale în total tranzacţii
cu obligaţiuni efectuate la BVB

Aceleaşi concluzii le desprindem studiind şi situaţia tranzacţiilor efectuate cu aceste
active financiare de bază, pentru acelaşi interval de timp. Astfel, dacă până în 2006 nu putem
remarca un număr deosebit de tranzacţii, începând cu a doua jumătate a lui 2008, creşterea a
fost una consistentă. Bineînţeles, căderea pieţei de capital sub criza economică şi financiară a
avut repercusiuni şi asupra segmentului obligaţiunilor municipale, însă, comparativ cu situaţia
de start, numărul de tranzacţii se menţine încă la valori foarte bune, iar valorile tranzacţionate
au chiar mărimi excepţionale în anumite perioade. Am remarcat astfel că ponderea valorii
tranzacţionate pe piaţa obligaţiunilor municipale în totalul valorii tranzacţionate pe piaţă a
depăşit 0,5% începând cu a doua jumătate a anului 2008, în condiţiile în care anterior era cu
totul nesemnificativă.
6. Concluzii
Criza economico-financiară generează în continuare mari probleme de finanţare şi de
lichiditate. Administraţiile publice locale, în plin proces de descentralizare financiară, trebuie
să facă faţă nevoilor care pot fi satisfacute la nivel local, cu economie de mijloace şi costuri.
Împrumuturile par a fi o sursă complementară celor surselor tradiţionale, din impozite şi taxe.
Însă blocajul sistemului bancar face imposibil accesul la împrumutul clasic, cel bancar.
Singura alternativă o constituie piaţa de capital, astfel că emisiunile de obligaţiuni municipale
sunt în creştere. În acest an au avut loc 12 emisiuni de obligaţiuni municipale de valori
semnificative. Majoritatea acestor credite locale au drept obiectiv obţinerea sumelor necesare
pentru rambursarea unor împrumuturi anterioare, semn că autorităţile locale au probleme
serioase privind susţinerea echilibrului bugetar la nivelul comunităţii. Limitele legale privind
debitele municipalităţilor, riscurile pe care acestea şi le asumă, problemele de evaluare şi de
acces pe piaţa secundară, birocraţia, toate acestea impun oraşelor emitente să acorde o atenţie
specială acestei forme de finanţare, într-un context naţional complet nefavorabil.
Pe de altă parte, aceeaşi criză economică şi financiară a avut un impact favorabil
asupra segmentului obligatar listat la Bursa de Valori Bucureşti. Tocmai incertitudinea
economică, politică şi legislativă a orientat investitorii cu aversiune faţă de risc mai mult către
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titlurile de credit. Volumul, valoarea şi numărul tranzacţtiilor a crescut în 2009, atingând chiar
nivele istorice, pe o piaţă care în general nu a captat interesul, pe fondul istoric speculativ al
BVB.
Note
(1)

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr.
618/18.07.2006; Legea nr. 313/2004 a datoriei publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 577/2004,
Regulamentul CNVM nr. 5/2003 privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare şi alte
instrumente financiare; Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori
mobiliare etc.
(2)
Legea Nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial
Nr.618/18.07.2006.
(3)
Vezi http://www.kmarket.ro/emisiuni/emisiuni.php
(4)
Vezi
http://www.bvb.ro/IndicesAndIndicators/indices.aspx?t=4&m=BSE&i=betc&o=&d=11/20/2009,
http://www.bvb.ro/IndicesAndIndicators/indices.aspx?t=4&m=BSE&i=bet&o=&d=11/20/2009,
http://www.bvb.ro/IndicesAndIndicators/indices.aspx?t=4&m=BSE&i=betfi&o=&d=11/20/2009;
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Rezumat. După opt ani de creştere în ţările dezvoltate, criza economică şi financiară
actuală a produs schimbări importante în peisajul economic. Rata de creştere a scăzut
dramatic în majoritatea ţărilor globului, ceea ce a avut implicaţii directe asupra nivelului de
finanţare publică.
Deşi o estimare clară a impactului crizei economice asupra cheltuielilor publice în
educaţie nu este posibilă în momentul actual, datele disponibile demonstrează că sectorul
educaţional a fost puternic influenţat de situaţia economică globală.
Lucrarea face o analiză a situaţiei învăţământului românesc în prezent şi propune ca
soluţii pentru ameliorarea impactului crizei câteva dintre lecţiile învăţate din crizele
economice trecute.
Cuvinte-cheie: criza globală; cheltuieli publice; educaţie; intervenţia publică;
învăţământul românesc.
Coduri JEL: E44, H52, I22.
Coduri REL: 4D, 8H, 13C.
1. Introducere
Criza economică şi financiară actuală este de aşteptat să aibă un impact major asupra
educaţiei în toate ţările globului. Deşi este încă prea devreme pentru a evalua magnitudinea
crizei, efectele sale asupra finanţării publice a educaţiei pot deja să fie observate.
Lucrarea de faţă este compusă din patru părţi. Prima parte doreşte să facă o analiză a
crizei economice prezente şi a impactului pe care aceasta l-a avut asupra creşterii economice
în majoritatea ţărilor lumii şi asupra finanţelor publice folosind date disponibile până în
octombrie 2009.
A doua parte discută principalele argumente care stau la baza intervenţiei publice în
educaţie, cu scopul de a clarifica dependenţa sistemului educaţional de transferurile de la
administraţia locală sau centrală.
Deoarece transformările asupra bugetelor de stat nu fac posibilă o evaluare clară a
importanţei crizei pentru finanţele publice, partea a treia face observaţii asupra crizelor
economice cu care ţările lumii s-au confruntat în trecut, încercând, în acelaşi timp, să extragă
câteva lecţii ce ar putea fi folosite şi în prezent.
Ultima parte a lucrării prezintă situaţia învăţământului românesc în anul 2009, precum
şi câteva constatări cu privire la efectele pe care criza le-a manifestat deja în ţara noastră.
2. Efectele crizei economice asupra creşterii economice şi finanţării publice
În prezent, lumea se confruntă cu o criză economică şi financiară fără precedent.
Aceasta este diferită faţă de crizele majore ale trecutului în primul rând prin modul în care s-a
declanşat – ca un efect negativ al comportamentului iresponsabil al ţărilor dezvoltate.
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Relaxarea condiţiilor de acordare a creditelor imobiliare în SUA, transformarea titlurilor de
credit în titluri financiare ce au fost vândute şi revândute astfel încât riscul nu a fost eliminat,
ci doar transmis ultimilor achizitori se numără printre principalele cauze ale crizei.
O altă diferenţă semnificativă, în special faţă de criza structurală din anii ’80, este dată
de momentul în care criza actuală a izbucnit – după o perioadă de opt ani în care ţările
dezvoltate au înregistrat o creştere economică puternică. Mai mult decât atât, recenta criză a
cunoscut o extindere rapidă datorită gradului ridicat de globalizare financiară, ajungând să
afecteze într-un timp foarte scurt o mare parte dintre ţărilor lumii.
Efectele crizei asupra economiei mondiale sunt majore, statistici ale FMI anticipând o
modificare negativă a produsului intern brut mondial pentru anul 2009 comparativ cu anul
precedent (-1,05%), pentru prima dată de la al doilea Război Mondial. Ţările dezvoltate vor fi
mai afectate decât cele în curs de dezvoltare, aşteptându-se la reduceri ale PIB cu 3,63
procente, în timp ce rata de creştere în ţările în curs de dezvoltare se va reduce drastic.
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Figura 1. Modificarea procentuală a PIB faţă de anul precedent

Nu toate ţările vor fi afectate însă în acelaşi mod. Efectele negative ale crizei se vor
propaga prin anumite canale, la care fiecare ţară are mai mult sau mai puţin acces.
Organismele specializate consideră drept canale de propagare (Raport UNESCO, 30 iunie
2009, p. 9):
- reducerea investiţiilor străine directe;
- scăderea preţului la bunurile de larg consum (ce va afecta ţările ce se bazează pe
importul bunurilor de larg consum, deşi ţările importatoare de petrol şi bunuri pe bază de
petrol vor avea de câştigat de pe urma unor preţuri mai mici. Totuşi, soldul balanţei se
aşteaptă să fie negativ);
- venituri bugetare reduse ca urmare a micşorării veniturilor din taxele comerciale;
- reducerea remitenţelor (ca urmare a reducerii activităţii în ţările dezvoltate);
- diminuarea fluxurilor de asistenţă oficială pentru dezvoltare ce sunt corelate cu
nivelul de activitate din ţara donatoare.
Declinul activităţii comerciale şi creşterea economică redusă afectează veniturile
fiscale ale ţărilor din aproape toată lumea. Astfel, se va exercita o presiune puternică asupra
bugetelor de stat, mai ales în situaţia în care fluxurile private de capital înregistrează o scădere
drastică. Prin urmare, criza economică şi financiară actuală va reduce investiţiile
guvernamentale, afectând şi domeniul educaţiei.
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3. Puterea publică şi educaţia
Valoarea educaţiei pentru societate este de necontestat. Încă din cele mai vechi timpuri
aceasta a fost privită ca o bogăţie în sine, mai mult decât o sursă de bogăţie. Cu trecerea
timpului, s-au dezvoltat teorii şi modele ce au făcut posibilă cuantificarea beneficiilor
educaţiei, demonstrând astfel importanţa investiţiei în educaţie.
Intervenţia publică în educaţie are de asemenea o istorie îndelungată: „există o tradiţie
lungă şi onorabilă, de la Adam Smith la Alfred Marshal, care atribuie educaţiei publice un rol
major nu numai în promovarea păcii şi a armoniei sociale, cât şi în îmbunătăţirea individului,
dar şi în procesele de crearea a bogăţiei” (Vaizey, 1962, pp. 23).
Literatura de specialitate prezintă mai multe argumente pentru intervenţia publică în
educaţie (Tilak, 2005). În primul rând, se vorbeşte despre calitatea de bun public a educaţiei şi
de varietatea externalităţilor pe care aceasta le produce (reducerea ratei de creştere a
populaţiei, diminuarea sărăciei, o mai bună distribuţie a veniturilor, diminuarea fenomenelor
criminale, adoptarea rapidă a noilor strategii, întărirea democraţiei, asigurarea libertăţilor
civile etc.).
O altă teorie consideră educaţia ca fiind un bun de merit al cărui consum trebuie
încurajat. Statul, deţinând mai multe informaţii cu privire la beneficiile educaţiei, va fi mai
înţelept în luarea deciziei de a investi în capital uman decât individul.
În al treilea rând, implicarea statului este dorită pentru a rezolva problema echităţii.
Asigurarea egalităţii de oportunităţi în educaţie pentru toţi indivizii, indiferent de rasă, statut
social sau cultural, posibilităţi financiare, e considerată a fi una dintre funcţiile statului
modern.
Un alt argument pentru finanţarea publică a educaţiei se leagă de piaţa de capital
imperfectă şi asimetria informaţiei. În multe ţari în curs de dezvoltare piaţa de capital nu este
bine dezvoltată, iar studenţii nu au cum să facă împrumuturi pentru a-şi finanţa propria
educaţie, investiţiile în capital uman fiind considerate extrem de riscante.
În plus, sectorul educaţional este considerat un sector cu economii de scară – costul
procesului educaţional descreşte pe măsură ce se majorează numărul participanţilor. Mai mult
decât atât, universităţile, echipamentul ştiinţific, bibliotecile nu pot fi folosite pe o scară
redusă. Astfel, ar fi mai eficient dacă statul ar fi cel care le asigură.
Sectorul educaţional depinde de finanţarea publică. Deşi, în ultimii ani, parteneriatele
între public şi privat au devenit din ce în ce mai utilizate pe scară globală, în majoritatea
ţărilor finanţarea publică a educaţiei o depăşeşte substanţial pe cea privată.
Tabelul 1
Participarea procentuală a fondurilor publice şi private la finanţarea educaţiei
Finanţare
(%)
Publică
Privată

EU27
87,5
12,5

BE

BG

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

SI

SK

UK

94,4
5,6

84,8
15,2

88,9
11,1

85,2
14,8

90,9
9,1

92,3
7,7

90,5
9,2

90,5
9,5

87,0
13,0

85,2
14,8

75,3
24,7

Notă: Datele referitoare la România nu sunt disponibile.
Sursa: Key Data on Education in Europe (2009).
Preponderenţa finanţării publice, mai ales în condiţiile reducerii veniturilor
gospodăriilor determinată de actuala criză economică, duce la o dependenţă şi mai mare a
şcolilor faţă de transferurile de la administraţia locală sau centrală. Veniturile fiscale reduse
vor avea un impact asupra bugetului alocat şcolilor, asupra burselor pentru elevi şi studenţi şi,
desigur, asupra salariilor profesorilor, care reprezintă cea mai mare parte din bugetul pentru
educaţie.
Un raport al Băncii Mondiale (aprilie 2009) identifică alte posibile efecte ale crizei
asupra sectorului educaţional. Printre acestea se numără şi creşterea numărului de înscrieri la
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şcolile publice, deoarece studenţii le vor prefera pe acestea în favoarea şcolilor particulare,
unde nu îşi vor mai permite să plătească taxele de şcolarizare. De asemenea, bugetele reduse
vor duce probabil la o reducere a costurilor administrative şi la întârzierea reformelor în
învăţământ sau, dimpotrivă, vor forţa sistemul să găsească soluţii mai eficiente pentru alocarea
resurselor, exercitând presiune pentru formularea şi implementarea reformelor.
4. Învăţăminte ale crizelor trecute
Multe dintre state sunt în procesul de a-şi modifica bugetele, inclusiv cheltuielile
pentru învăţământ, pentru a face faţă crizei globale, pe când altele sunt încă în faza de
negociere a bugetelor. Astfel, este prea devreme pentru a observa clar impactul pe care criza
economică îl exercită asupra cheltuielilor cu educaţia. Putem totuşi să ne întoarcem asupra
crizelor economice ale trecutului pentru a analiza efectele acestora asupra educaţiei şi pentru a
încerca să desprindem câteva lecţii ce ar putea să ne ajute şi în situaţia actuală.
În anii ’80, statele din lumea a treia au fost lovite de o criză economică ce le-a obligat
să ia măsuri drastice pentru a contracara dezechilibrele fiscale, a reduce datoria publică şi a
controla inflaţia. Principalele politici economice au fost axate pe reducerea deficitului bugetar,
care în absenţa creşterii veniturilor publice a însemnat reducerea cheltuielilor pentru sectorul
public. Această măsură a fost criticată de multe dintre organismele internaţionale, care
considerau că va avea efecte nefaste precum sporirea sărăciei şi reducerea ajutorului
guvernamental în asigurarea serviciilor publice, precum educaţia. În cele din urmă, măsurile
de reducerea a bugetului pentru educaţie au dus la o calitate mai proastă a sistemului
educaţional public şi o dezvoltare a învăţământului privat, cu serioase consecinţe asupra
echităţii educaţiei, dar şi la o deteriorare graduală a învăţământului primar de stat, datorită
creşterii ponderii cheltuielilor pentru învăţământul superior în totalul cheltuielilor pentru
educaţie (UNESCO, iunie 2009).
Într-o prezentare a Forumului pentru Viitor, Nicholas Burnett, directorul adjunct al
Comisiei pentru Educaţie a UNESCO, discută despre principalele implicaţii ale crizei asiatice
din anii ’90 asupra sectorului educaţional. Ţările asiatice s-au confruntat de asemenea cu
reduceri ale bugetului pentru educaţie însă, spre deosebire de criza precedentă, cererea pentru
educaţia publică a crescut datorită studenţilor care au renunţat la învăţământul particular în
favoarea celui public, dar şi pentru că reducerea salariilor pe piaţa muncii a dus la scăderea
costului de oportunitate pentru educaţie.
Câteva dintre lecţiile deprinse din crizele trecutului sunt:
- susţinerea progresului educaţiei chiar şi în perioadele de criză îndreptând eforturile
şi investiţiile spre sectoarele cu cel mai înalt grad de prioritate;
- identificarea şi ajutorul acordat grupurilor de populaţie ce e posibil să fie lovite cel
mai greu de câtre criză pentru a reduce nivelul de absentism sau de abandon şcolar şi a
preveni intrarea minorilor în rândul forţei de muncă;
- plata remuneraţiei corespunzătoare şi la timp a profesorilor pentru a asigura
calitatea sistemului de învăţământ.
5. Situaţia învăţământului în România
Potrivit raportului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în anul 2008, ponderea
cheltuielilor publice pentru educaţie, ca % din PIB, şi-a diminuat ritmul de creştere. Totuşi, în
învăţământul superior s-a observat o creştere a fondurilor alocate. Astfel, ponderea
cheltuielilor pentru învăţământul terţiar a reprezentat, la nivelul anilor 2007 şi 2008,
aproximativ o treime din totalul cheltuielilor pentru educaţie, faţă de aproximativ 22% în
2006. Conform datelor MECI, în 2008 au fost alocate fonduri de aproape 4 milioane mii de
lei pentru cele 49 de universităţi de stat din România, dintre care aproximativ jumătate
(1.947.266 mii de lei) au fost destinate plăţilor salariilor cadrelor didactice şi întreţinerii
spaţiilor de învăţământ. Totuşi, MECI anticipează că scăderea semnificativă a PIB în 2009 să
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conducă la o diminuare a fondurilor alocate educaţiei, chiar dacă ponderea acestor cheltuieli în
PIB va fi uşor mai ridicată decât în anii precedenţi.
Potrivit datelor Education International, în aprilie 2009, bugetul pentru educaţie al
României fusese deja redus cu 10% (aproximativ 700 milioane RON), ceea ce a determinat
întârzieri ale plăţii salariilor pentru profesori. Mai mult decât atât, competiţiile naţionale de
cercetare ştiinţifică, prin care universităţile puteau concura pentru a obţine fonduri
suplimentare, au fost suspendate pentru anul 2009, iar bugetele pentru proiectele de cercetare
în curs au fost reduse sever cu 70%.
Sectorul educaţional românesc a fost puternic afectat, în 2009 înregistrându-se reduceri
de personal de 19.000 de oameni. În plus, se doreşte diminuarea cheltuielilor pentru a ajunge
la 15,5% atât pentru luna noiembrie, cât şi pentru decembrie. Măsurile MECI constau în
trimiterea profesorilor în concediu forţat fără plată în perioada sărbătorilor, iar ca măsură
alternativă reducerea programului de lucru, fără a afecta norma didactică de predare. Astfel,
profesorii vor primi în lunile decembrie şi ianuarie salarii mai mici în medie cu 2.000 lei.
6. Concluzii
Criza economică şi financiară actuală este foarte diferită faţă de crizele trecutului, mai
ales prin faptul că punctul ei de origine se află în ţările dezvoltate şi nu în cele în curs de
dezvoltare. Datorită globalizării, aceasta s-a extins însă rapid în toate ţările lumii, afectând rata
de creştere a PIB şi implicit nivelul fondurilor alocate de la bugetul public pentru toate
sectoarele economiei. Sectorul educaţional a fost printre cele mai afectate deoarece ponderea
finanţării publice este majoritară.
Considerăm ca impactul crizei asupra finanţării publice în educaţie nu poate fi evaluat
cu precizie, lipsind datele statistice necesare datorită modificărilor constante aduse la bugetele
de stat.
O analiză a învăţământul românesc la momentul actual ne relevă însă că acesta a fost
puternic afectat prin reduceri de personal, întârzieri sau diminuări ale salariului profesorilor şi
fonduri reduse pentru activităţile administrative sau ştiinţifice.
Trăgând învăţăminte din crizele economice trecute, propunem ca măsuri viitoare o
atenţie mai mare acordată educaţiei de toate nivelele şi a legături acesteia cu piaţa muncii,
asigurarea fondurilor necesare pentru activităţile prioritare şi acordarea de ajutor pentru
grupurile de populaţie ce e posibil să fie lovite cel mai greu de către criză.
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Rezumat. Articolul abordează o temă de mare actualitate pentru ţările europene, în
special pentru cele din centrul şi estul Europei. Dezvoltarea, înţeleasă ca rezultat al
schimbării,
trebuie acceptată drept componentă necesară strategiilor dezvoltării
socioeconomice. Experienţa ţărilor cu vechime în Uniunea Europeană privind politicile
dezvoltării regionale a stat la baza interpretărilor şi considerentelor proprii referitoare la
politica de dezvoltare în România. Lucrarea ţinteşte către o abordare cât mai clară a
aspectelor economice, obţinerea unor rezultate cu caracter aplicativ pentru crearea unui
punct de pornire pentru studii comparative şi îmbunătăţirea percepţiei despre ceea ce poate fi
estimat la nivel de dezvoltare şi descentralizare.
Cuvinte-cheie: descentralizare fiscală; dezvoltare locală; inovaţie economică şi
socială; administraţie publică locală şi centrală; servicii publice.
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1. Introducere
În contextul crizei actuale, problematica dezvoltării sectorului public, în general, şi a
eficienţei efectuării cheltuielilor publice la nivel local, în special, preocupă din ce în ce mai
mult specialiştii, economiştii, politicienii, presa şi lumea ştiinţifică în general. Printre
conceptele de bază ale politicilor de dezvoltare regională în accepţiune europeană se numără
şi descentralizarea, care, în acest context, este acceptată drept o activitate de apropiere a
procesului de decizie de nivelul local sau regional. În aceeaşi măsură, şi noţiunea de inovaţie
este interpretată de mulţi economişti ca fiind instrumentul specific schimbării, căruia i se
asociază riscurile şi incertitudinile oricărei activităţi.
Ca efect al agresiunii factorilor de risc, societatea umană răspunde prin fundamentarea
ştiinţifică a deciziei, bazată pe teoria matematică şi statistică, ce se concentrează pe analiza
cantitativă şi studierea variantelor posibile determinate de diferiţi factori de influenţă. Analizei
cantitative i se asociază şi o analiză calitativă prin care se evidenţiză consecinţele, riscurile şi
eficienţa deciziei.
Dezvoltarea locală este interpretată ca un proces dependent de inovaţie şi
antreprenoriat. Ea presupune o serie de schimbări structurale care urmăresc creşterea
standardului de viaţă la nivelul comunităţii locale prin perfecţionarea capacităţii de adaptare şi
stimularea inovaţiei.
Utilizând datele din statisticile organismelor de specialitate din România, privind unele
aspecte ale dezvoltării socioeconomice, în lucrare se încearcă o radiografiere a realităţii
economice prin evidenţierea disparităţilor regionale existente în România, argument al
susţinerii politicii de promovare şi aplicare a strategiilor de dezvoltare sectorială şi teritorială.
În elaborarea acestei lucrări, am pornit de la anumite articole de actualitate din reviste
şi publicaţii de specialitate, în care se tratează teme legate de discrepanţele regionale şi
efectele crizei economice în acutizarea acestei probleme, precum şi de la o serie de cărţi ce
prezintă fenomenul dezvoltării regionale şi al descentralizării încă din 1990, toate acestea
oferindu-ne un cadru foarte bun pentru analiza în continuare a acestor fenomene. Considerăm
că permanenta raportare la practicile şi politicile de succes ale unor ţări nu oferă numai simpla
posibilitate de comparare, ci şi motive de acţiune civică, concertată spre obiective a căror
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oportunitate este unanim acceptată şi validată. Se înţelege, astfel, de ce dezvoltarea locală
presupune o adaptare la nou, la schimbare în general: organizare a resurselor umane, evaluare
a rezultatelor obţinute, finanţare. Din punct de vedere metodologic, am utilizat, în principal,
metode de ierarhizare prin atribuirea unor scoruri sau ranguri în a estima rezultatele obţinute
de fiecare regiune în ceea ce priveşte anumiţi indicatori incluşi în analiza indicelui global al
dezvoltării regionale.
În fapt, importanţa dezvoltării locale este dependentă de sinergia resurselor şi
eforturilor locale ce trebuie coordonate şi multiplicate – în concentrarea iniţiativei locale
bazate pe existenţa şi formarea parteneriatului local.
În prima parte a lucrării am tratat politica şi dezvoltarea regională, cu particularităţi ale
evoluţiei acestor concepte, de la teorie până la exemple consacrate în literatura de specialitate.
Am accentuat politicile întreprinse la nivelul UE şi, de asemenea, avantajele şi dezavantajele
procesului de descentralizare. Următorul capitol descrie coordonatele dezvoltării regionale în
România, diferenţele de dezvoltare apărute între judeţe şi regiuni din punct de vedere
economic şi social, precum şi câteva dintre modelele de dezvoltare locală ce pot fi luate în
considerare.
În capitolul dedicat concluziilor şi propunerilor am subliniat din nou influenţa crizei
economice asupra dezvoltării destul de anevoioase, cu efecte în ceea ce priveşte aplicarea
politicilor de dezvoltare regională şi locală, înlăturarea acestor efecte nefavorabile fiind de
competenţa actorilor dezvoltării locale şi centrale.
2. Caracteristici ale dezvoltării regionale
Dimensiunile dezvoltării regionale sunt concepute luând în considerare diversitatea
naţiunilor, istoria lor diferită, diferenţele de dezvoltare culturală, economică şi socială şi alte
specificităţi ce individualizează (Matei, 1998).
Termenul de regiune nu se aplică doar pentru spaţiul naţional delimitat regional. El se
utilizează şi la nivel internaţional, pentru a defini regiuni constituite pe baza legăturilor dintre
zonele de frontieră ale unor ţări vecine sau regiuni formate din grupuri de ţări între care există
legături economice, comerciale, culturale etc. (ţările scandinave, ţările din Asia de Sud Est).
De asemenea, dimensiunea internaţională a dezvoltării contemporane, caracterizată prin
tendinţe de globalizare şi integrare, a impus şi necesitatea găsirii unor modalităţi relativ
omogene de structurare a regiunilor din diverse spaţii naţionale. De exemplu, Oficiul de
Statistică al Uniunii Europene a elaborat Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică
(NUTS) cu scopul de a realiza o clasificare uniformă a unităţilor teritoriale pentru statistica
regională a Uniunii.
2.1. Dimensiuni europene ale dezvoltării regionale
Potrivit „Cartei Comunitare a Regionalizării”, nivelul regional este definit „ca un
teritoriu care formează, din punct de vedere geografic, unitate netă sau un ansamblu similar de
teritorii în care există continuitate, în care populaţia posedă anumite elemente comune şi care
doreşte să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată şi să o dezvolte cu scopul de a stimula
procesul cultural, social, economic”. Regiunea reprezintă un nivel administrativ care îşi are
locul în ierarhia administrativă pe o poziţie imediat inferioară nivelului central (Bădescu,
Alexandru, 1997).
Literatura de specialitate relevă argumentele privind necesitatea unor politici
regionale la nivelul Uniunii Europene prin următoarele aspecte:
A. eficientizarea politicilor regionale de dezvoltare economico-socială la nivelul
regiunilor defavorizate;
B. necesitatea coordonării dezvoltării regionale, atât a politicilor statelor membre, cât
şi a politicilor proprii ale Uniunii;
C. eliminarea decalajelor sociale, văzute prin perspectiva reducerii ratei şomajului şi
creşterii veniturilor.
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Un instrument mult utilizat în aplicarea politicilor regionale este acela al stimulentelor
financiare acordate regiunilor problemă în scopul stimulării investiţiilor productive sub forma
împrumuturilor, subvenţiilor acordate pentru investiţii sau pentru dobânzile la creditele
angajate în acest scop, reduceri şi scutiri de impozite, facilităţi pentru amortizarea capitalului
fix, subvenţii pentru angajarea forţei de muncă etc. (ghidul agenţiilor de dezvoltare regională,
1998).
Experienţa demonstrează că cel mai important instrument al politicilor regionale este
Fondul pentru Dezvoltare Regională, creat pe baza principiului cofinanţării de la bugetul
central, bugetele locale ale municipalităţilor şi comunelor din cadrul diferitelor regiuni,
sectorul privat sau agenţiile internaţionale de finanţare.
De-a lungul timpului, s-au evidenţiat următoarelor tipuri de politici de dezvoltare
regională:
A. Politica iniţiată la nivel central, care s-a practicat într-un climat economic stabil şi
constă în redistribuirea centrală a resurselor. Totuşi, aceste politici nu au condus la rezultate
satisfăcătoare mult timp, având în vedere limitele acestora: fragmentarea rezultatelor ca
urmare a repartizării sectoriale a resurselor, imposibilitatea politicilor centrale de alocare a
resurselor de a se plia şi a rezolva problemele regionale.
B. Politica dezvoltării la nivel regional sau local, care pune în evidenţă rolul
comunităţii locale în stimularea iniţiativelor de dezvoltare locală şi regională prin atragerea
resurselor necesare.
În urma celor prezentate, trebuie subliniat conceptul de descentralizare vs. centralizare
prin prezentarea avantajelor şi, respectiv, a dezavantajelor pe care le presupun acestea
Noua Lege cadru a descentralizării nr. 195 din 22 mai 2006 defineşte descentralizarea
astfel: transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice
centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către sectorul privat.
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor locale de
a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă,
treburile publice. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia sunt
consiliile locale, comunale şi orăşeneşti ca autorităţi deliberative şi primăriile ca autorităţi
executive (Vǎcǎrel, colectiv, 2006).
2.2. Avantajele şi dezavantajele descentralizării
Bunăstarea socială adusă de descentralizare este cel mai adesea analizată prin prisma
pierderilor aduse de centralizare (Oates, 1972). Astfel, în lucrarea Local Government (1998),
J. Cullis şi Ph. Jones construiesc un exemplu în care presupun că populaţia unui anumit stat ar
fi împărţită în două regiuni. Un bun public este furnizat în ambele regiuni, costul său urmând a
fi suportat în mod egal de rezidenţii celor douǎ zone. În figura următoare este ilustrată cererea
a doi indivizi reprezentanţi ai celor două regiuni. DA reprezintă cererea de bun G a celor din
zona A, iar DB cererea manifestată de cei din zona B. Preţul pe care fiecare individ trebuie sǎ-l
achite pentru a beneficia de bunul G este P.
preţ
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Figura 1. Diagrama pierderilor aduse de centralizare
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Dacă un regim centralizat ar oferi aceeaşi cantitate de bun (q mediu), diferenţa între
nivelul cerut şi cel oferit ar putea fi analizată ca un compromis de către cei doi consumatori.
Cantitatea medie de bun public oferită este mai mică decât cantitatea cerută de individul din
A, dar mai mare decât cantitatea cerută de individul din regiunea B. În mod inevitabil,
pierderile de bunăstare sunt resimţite de ambii indivizi şi au fost redate prin triunghiurile 123
şi 145. Triunghiul 123 indică pierderea pe care individul din A o suportă deoarece nu i se
oferă cantitatea din bunul G pe care o doreşte. Individul poate fi dispus să plătească mai mult
(qmed23qa în loc de qmed13qa) pentru a obţine unităţile adiţionale de la q mediu la qa.
Triunghiul 145 reprezintă pierderea suferită de cel de al doilea individ deoarece el este nevoit
să consume mai mult decât ar fi dorit sau ar fi fost necesar. El plăteşte qb51qmed pentru
unităţile suplimentare în loc de qb54qmed.
Dacă acest bun ar fi fost asigurat şi oferit la nivel local de fiecare regiune în parte ar fi
răspuns mult mai bine cerinţelor cetăţenilor respectivi. Fiecare ar fi beneficiat de cantitatea
dorită, iar pierderile de bunăstare ar fi fost evitate. Acest aspect este ilustrat de teorema
descentralizării (Oates, 1972): „Pentru un bun public a cărui arie de consum se întinde pe mai
multe zone geografice (colectivităţi locale) şi al cărui cost de producţie este acelaşi atât la
nivel central, cât şi la nivel local, va fi întotdeauna mai uşor (sau cel puţin la fel de uşor) ca
acel bun să fie produs în cantităţi optime în sens paretian la nivel local decât la nivel central.”
De asemenea, contribuabilii vor fi mult mai bine informaţi despre modul cum sunt
cheltuiţi banii publici. Ideile enunţate coroborate cu faptul că politicienii sunt aleşi la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale de cei direct interesaţi (locuitorii zonei respective) şi nu
numiţi „de la centru” conduce la crearea unui mecanism prin care populaţia poate mult mai
rapid să sancţioneze sau să încurajeze „performanţa” politică a celor aleşi în funcţie cheie.
Descentralizarea presupune pe lângă oferirea unor servicii cât mai aproape de cetăţean şi un
grad mai ridicat de transparenţă a administraţiei publice: nu se vor mai „pierde” resurse
financiare pe relaţia transferurilor (verticale) de la nivel central la cel local. Mai mult,
centralizarea presupune ca autorităţile administrativ-teritoriale să se bazeze în permanenţă pe
resursele suplimentare oferite la nivel central. Cu alte cuvinte, ele vor fi mai ineficiente în
condiţiile unei constrângeri destul de „libere”, iar gradul de dependenţă se va acutiza în
detrimentul celor care aşteaptă utilizarea deplină, oportună şi fără risipă a resurselor, în
condiţiile maximizării utilităţii consumatorilor de bunuri publice.
Descentralizarea se dovedeşte adesea a nu aduce eficienţa dorită prin politicile de
redistribuire. Când indivizii prezintă o anumită mobilitate între diferite autorităţi locale, o
economie locală care practică impozite mai mari asupra rezidenţilor cu venituri semnificative
va determina aceşti indivizi să se deplaseze către acele regiuni cu un regim fiscal mai
indulgent.
3. Coordonatele dezvoltării regionale în România
Dezvoltarea socioeconomică a României, proces care presupune şi realocarea
factorilor şi veniturilor în termeni individuali, sectoriali şi regionali, favorizează modificările
modelului regional al activităţilor economice, ţinând seama de structurile pieţei libere.
Conform Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România (care a
abrogat Legea nr. 151 din 1998), în momentul de faţă, în ţara noastră există opt regiuni de
dezvoltare înfiinţate pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională.
3.1. Diferenţele de dezvoltare economică şi socială
Disparităţile existente sunt o consecinţă a mai multor cauze: ritmuri diferite de
dezvoltare a judeţelor; diminuarea importanţei particularităţilor fiecărei unităţi administrativteritoriale; distribuţia inegală a infrastructurii tehnice şi sociale şi slaba dezvoltare a ei la nivel
regional. Aceste dezechilibre au apărut în timp, manifestându-se între judeţe şi între regiuni,
evidenţiindu-se, în opinia unor specialişti (Landaburu, 1997), o tipologie a regiunilor: zone
industriale tradiţionale, în care este înregistrat declinul economic la nivelul bazinelor
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carbonifere şi siderurgice, industriei textile; zone rurale, carcaterizate de suprafeţe prea mari,
unele izolate şi de un procentaj mic al populaţiei active în agricultură; zone sinistrate datorită
aşezării lor, ce au un grad ridicat de poluare a apelor şi subsolului.
Analizele elaborate privind disparităţile regionale în România au evidenţiat că acestea
înregistrează valori extreme pentru anumiţi indicatori, în special din domeniile economic,
social, al dezvoltării umane. În urma analizei „indicelui global al dezvoltării”, calculat pe baza
agregării a 17 indicatori(1), am desprins următoarele concluzii:
- zonele din N-E ţării şi din Câmpia Română, respectiv judeţele Botoşani, Vaslui,
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa, au cel mai scăzut nivel al dezvoltării;
- zonele cu nivelul cel mai ridicat sunt situate în vestul şi centrul ţării, respectiv
judeţele Timiş, Cluj, Sibiu, Braşov şi, de departe, municipiul Bucureşti;
- efectele proceselor de restructurare şi privatizare din anumite ramuri economice au
condus la modificări ale structurii populaţiei ocupate, producându-se o migraţie semnificativă;
- valorile cele mai ridicate ale ratei şomajului(2) în octombrie 2009 au fost înregistrate
în judeţele Harghita (9,3%), Argeş (9%), Buzău (8,9%), Bacău (8,3%), Dâmboviţa şi Prahova
8,2% la care se mai adaugă încă 25 judeţe cu rata şomajului mai mare decât media pe ţară
(7,1%). Judeţele cu rata şomajului cea mai mică sunt Ilfov şi Bucureşti cu 2,1%, Timiş
(4,2%), Constanţa (5,2%), Bihor (5,4%), Satu Mare 5,6%, 5,9% Cluj, Maramureş 6,1%, Arad
6,3%, Botoşani 6,5% şi Vrancea 6,9%. Rata medie a şomajului înregistrat în luna octombrie a
fost de 7,1%, faţă de 6,9% în septembrie 2009 şi 4% în aceeaşi lună a anului 2008. Numărul
total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă
a fost de 653.939 de persoane, din care 288.556 femei (44,13%).
Concluziile obţinute din această analiză confirmă ceea ce se afirma în unanimitate cu
câţiva ani în urmă: „Transformările demografice datorate descreşterii natalităţii, cât şi scăderii
mortalităţii, transformările economice şi creşterea productivităţii, cât şi transformările sociale,
nu cunosc bariere de zonă, rasă, cultură sau religie”.
Mai relevantă ar fi o sinteză a câtorva indicatori la nivel de regiune (NUTS 2) şi nu de
judeţ (NUTS 3). Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică al României, în
anul 2007, valorile înregistrate au fost:
Tabelul 1
Analiza unor indicatori ai dezvoltării regionale la nivelul României în anul 2007
Indicatori
Regiunea N-E
Regiunea S-E
Regiunea S Muntenia
Regiunea S-V Oltenia
Regiunea V
Regiunea N-V
Regiunea Centru
Regiunea Buc-Ilfov

Rata ocupării
pop. (%)
61,3
54,7
60,5
59,3
59,6
57
55,1
62,4

PIB / loc.
RON/loc.
9.114,2
11.627,7
10.908,3
10.460,4
14.960,4
12.647,2
13.549,2
28.325,7

Abonamente
tel./1000 loc.
562,8
561,8
539,2
355,3
423,8
524,3
552,4
814,2

Densitate
drumuri
pb./1000 km2
36,5
30
35
35,9
32,2
34,8
29,9
48,9

Densitate căi
ferate /1000
km2
44,1
48
36,4
33,9
59,4
49,1
29,5
153,2

Se constată din datele obţinute pentru indicatorii prezentaţi că regiunea Bucureşti –
Ilfov ocupă de departe primul loc, înregistrând cele mai bune valori ale indicatorilor.
Diferenţe semnificative le putem observa mai ales în ceea ce priveşte PIB-ul pe locuitor şi
densitatea căilor ferate la 1000 km2. Regiunile Vest, Nord-Vest, Nord-Est şi Sud Muntenia
obţin de asemenea rezultate peste media naţională, în timp ce Centrul, regiunea de Sud-Vest
Oltenia şi de Sud-Est evidenţiază cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte cei cinci
indicatori (pentru această ierarhizare am acordat scoruri de la 1 – rezultatul cel mai slab la 5 –
rezultatul cel mai bun).
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Soluţionarea problemelor caracteristice României, în etapa actuală – caracterizată de
criză economică şi financiară, la trei ani de la aderarea la Uniunea Europeană – face necesară
elaborarea şi adoptarea unei politici de dezvoltare regională specifică, ca parte integrantă a
procesului actual de descentralizare administrativă şi economică, ce stimulează iniţiativa
locală şi regională, promovează dezvoltarea regională.
3.2. Modele ale dezvoltării locale
Funcţionarea optimă a societăţii depinde de raportul între rolul guvernului şi al
administraţiei centrale şi rolul administraţiei locale. În ultimele decenii au fost practicate
diferite modele de dezvoltare locală, fundamentate pe următoarele concepţii (Matei, 1998):
1. dezvoltarea orientată pe factori de producţie, bazată pe valorificarea abundenţei şi
costului scăzut al unor resurse economice de bază;
2. abordarea keynesiană, centrată pe efectele cumulate – stimulare cerere şi investiţii
publice;
Tabelul 2
Modele ale dezvoltării locale
Dinamica urbană
Schimbarea economică
favorizează managementul
investiţiilor în marile zone
urbane. Factorii stimulativi
pentru investitori sunt
consideraţi infrastructura
necesară şi proximitatea
serviciilor.

Zone rurale
integrate
Parteneriatul
între oraşe mici
şi comune pt.
aplicarea
proiectelor de
dezvoltare a
agriculturii.

Tehnopoluri

Districte industriale

Tehnopolurile
reprezintă o formă de
dezvoltare bazată pe
ştiinţă, ce pune în
valoare activitatea de
cercetare în scopul
creării de noi tehnologii.

Districtele industriale sunt
forme de organizare industrială,
care valorifică resursele şi
stimulează inovarea şi expertiza
tehnologică. Sprijinul comunităţii
locale şi resursele sunt
elemente cheie ale funcţionării
acestora.

Considerăm iniţiativa locală ca fiind elementul primar ce pune în valoare resursele
locale importante în beneficiul comunităţii locale, favorizează evaluarea reală a punctelor tari
şi slabe ale zonei de acţiune ale acesteia, urmată fiind de eforturi de integrare pentru
promovarea dezvoltării economice. Iniţiativa locală utilizează la capacitate maximă resursele
locale, în special cele umane, creează locuri de muncă, întreprinderi, stimulează inovarea şi
antreprenoriatul.
Experienţa ţărilor dezvoltate demonstrează că există factori care influenţează reuşita
iniţiativei economice locale. Printre factorii stimulativi se regăsesc:
- modificări înregistrate în ponderea deţinută de sectoarele primar, secundar şi terţiar
în dezvoltarea economică locală, cu repercusiuni asupra distribuţiei ocupării forţei de muncă;
- consolidarea fiscală, care permite reducerea ratelor dobânzilor şi crearea climatului
antreprenorial atractiv;
- infrastructura informaţională nouă, care creează servicii noi şi mai eficiente.
4. Concluzii şi propuneri
Recesiunea a fost resimţită acut de numeroase oraşe şi regiuni europene care s-au
confruntat cu o rată ridicată a şomajului şi cu scăderea dramatică a venitului de bază.
Efectele negative ale crizei se vor mai face probabil resimţite şi în continuare la nivelul
Europei şi al României, aspect ce a contribuit ca în ultima perioadă să se desfăşoare diverse
conferinţe naţionale şi internaţionale pe această temă. Una dintre reuniunile dedicate
politicilor regionale este conferinţă anuală a UE ce s-a desfăşurat în perioada 5 – 8 octombrie
2009 la Bruxelles. Întrunirea a reprezentat unul dintre cele mai mari evenimente de acest tip,
ce a pus în evidenţă eforturile de stimulare a creşterii economice depuse la nivel local şi a
oferit regiunilor şi oraşelor posibilitatea de a reflecta împreună şi de a încheia parteneriate. De
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asemenea, evenimentul a constituit pentru acestea o şansă de a arăta cum utilizează fondurile
comunitare de dezvoltare regională, care se ridică la suma de 347 miliarde de euro pentru
perioada 2007-2013 (Comisia Europeană, Reţete regionale ale succesului, 2009).
În privinţa realităţilor în care trăim, s-a constatat, că din 1989 încoace, lumea trece prin
schimbări permanente şi şocuri. Implicaţiile financiare sunt foare mari ca şi mizele politice pe
termen lung. De exemplu, politica regională în Uniunea Europeană se axează de mai mult
timp pe o teorie de dezvoltare internă, ce pune accent pe influenţa factorilor endogeni
(inovaţie + capital uman + capital fizic + infrastructură instituţională) asupra creşterii
productivităţii. Dar, din anul 2000 au apărut studii econometrice (mai cu seama la Banca
Europeana de Investitii) care arată că politica de dezvoltare regională a UE nu dă rezultatele
scontate, din moment ce discrepanţele de dezvoltare între regiuni se menţin. Toate regiunile
din UE se dezvoltă, dar decalajele între acestea se menţin. În acest caz, teoria dobândeşte
valoare de risc politic şi economic, întrucât statele bogate din UE pot propune diminuarea
sumelor alocate prin fondurile structurale în bugetul comunitar, corelativ cu creşterea efortului
financiar al statelor membre în susţinerea dezvoltării propriilor regiuni.
Deocamdată, dezvoltarea economică în România depinde de intrările de investiţii
străine şi de utilizarea intensivă a forţei de muncă. În mică măsură, România este capabilă săşi susţină inovaţia tehnologică, pentru a dobândi un avantaj competitiv pe termen lung. Pe
fondul crizei economice mondiale riscul stagnării economice a căpătat contur, ceea ce
înseamnă că trebuie să acordăm mai multă atenţie sistemului educaţional pentru a înregistra o
dezvoltare sustenabilă în următorii ani. Pe termen scurt, chiar dacă ne revenim din criză, nu ne
putem dezvolta sustenabil fără inovare tehnologică proprie şi formarea capitalului uman. În
aceste condiţii ne întrebăm dacă este util să pompăm toţi banii numai în infrastructură. Totuşi,
ţările care au acordat importanţă numai investiţiilor în infrastructură au pierdut din dezvoltare
şi din dobândirea unui avantaj competitiv pe termen lung în favoarea ţărilor care s-au axat
prioritar pe dezvoltarea capitalului uman. La nivel regional s-a întâmplat la fel. Se pot face
comparaţii între regiuni precum Navara şi Galica în Spania care au pornit de la acelaşi nivel
de dezvoltare. Prima a pus accent pe capital uman şi în subsidiar pe infrastructură, iar cea de a
doua regiune a făcut invers. Rezultatul este că Navarra este cu un nivel peste Galicia (Ionescu,
2009). La fel se poate face o analiză comparativă în România între regiunea de vest şi
regiunea de Nord-Est (Moldova). Ultima, deşi beneficiază de o reţea de drumuri mai bună
decât cea existentă în Banat, nu a reuşit să îşi reducă din decalajele de dezvoltare. Explicaţia
ţine de formarea slabă a capitalului uman şi de valoarea redusă a capitalului social din nordul
Moldovei.
Capitalul social din România este aproape în toate regiunile (mai puţin în mediile
urbane) fragil şi puternic deteriorat. Capitalul social se măsoară în funcţie de gradul de
participare al oamenilor la schimbarea socială, politică şi economică, în mod direct sau prin
asociaţii neguvernamentale. Capitalul social joacă un rol foarte important în aplicarea unui set
de politici ce definesc un model de dezvoltare. De aceea, diferenţa de dezvoltare a capitalului
social între naţiuni reflectă diferenţele de dezvoltare economică şi socială.
Prin urmare, avem două opţiuni. Ori mergem în mod mecanic pe modelele create de
alţii, adică de UE, FMI sau Grupul BM, ceea ce ne scuteşte de gândire, ori ne creăm singuri
un model de orientare, în care punem accent pe oameni şi mai putin pe stat, eliminând pas cu
pas riscurile care în prezent sunt sursele nivelului scăzut de dezvoltare.
Note
(1)

Indicatori utilizaţi: PIB/loc, rata şomajului, densitatea drumurilor publice/100 km2, densitatea căilor
ferate/1000 km2, abonamente telefonice/1000 loc., paturi în spitale/1000 loc., procentul de elevi
înscrişi în şcoli din totalul grupei de vârstă specifice, cantitatea de apă potabilă distribuită/pers/zi,
procentul locuinţelor racordate la sisteme centrale de distribuţie a apei din totalul locuinţelor, rata
migraţiei nete, indicele presiunii umane, indicele vitalităţii demografice, procentul populaţiei urbane,
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autoturisme proprietate personală/1000 loc, procentul populaţiei de peste 12 ani cu mai mult decât
educaţia primară, migraţia extrajudeţeană, rata mortalităţii infantile.
(2)
Date preluate de pe site-ul ANOFM cu privire la numărul total de şomeri înregistraţi şi rata
şomajului pe ţară şi pe judeţe în octombrie 2009.
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Rezumat. Încă de la 1065, de când s-a înfiinţat prima universitate din Europa –
Universitatea din Parma, învăţământul superior se află într-o continuă reformare, atât din
punct de vedere al politicilor educaţionale, cât şi din punct de vedere al mecanismelor de
finanţare. Astfel, acest studiu îşi propune evidenţierea principalelor modele de finanţare a
învăţământului superior european, în vederea proiectării viitoare a unui model de finanţare
capabil să eficientizeze utilizarea şi/sau repartizarea fondurilor publice destinate
învăţământului terţiar.
Cuvinte-cheie: învăţământ superior; cheltuieli publice; formule de finanţare;
organisme de finanţare.
Coduri JEL: H52, I22.
Coduri REL: 4B, 4D, 13C.
1. Scurt istoric al finanţării învăţământului superior în Europa
Învăţământul superior european a fost privit de la bun început ca un bun colectiv,
numai că primele universităţi europene se adresau acelei categorii de persoane care deţinea
cunoştinţele necesare. Din această categorie făceau parte în principal copii nobililor care
aveau acces la educaţie, în particular.
Începând cu secolul al XIX-lea, învăţământul superior este accesibil tuturor tinerilor,
indiferent de capacitatea financiară a familiilor din care provin.
După anul 1900, în statele europene, finanţarea se realizează în cea mai mare parte pe
baza resurselor publice, fie în mod direct (prin oferirea unor locuri finanţate de la bugetul de
stat, prin bursele de studiu oferite atât în ţară, cât şi în străinătate, prin accesul în condiţii
preferenţiale la reţeaua naţională de transport), fie indirect, print-o serie de programe care
oferă suport financiar (cum ar fi acoperirea asigurării de sănătate a studenţilor sau a părinţilor
acestora, întreruperea colectării de impozite de la persoanele ai căror copii frecventează
cursurile unei instituţii de învăţământ superior etc.) (Creţan, Lacrois, 2009).
2. Particularităţi ale mecanismelor de finanţare a învăţământului superior
european
Particularităţile mecanismelor de finanţarea a învăţământului superior au fost
inventariate într-o serie de state membre ale Uniunii Europene, reprezentative din punct de
vedere al problematicii abordate în cadrul acestui articol. Astfel, aceste state nu au fost alese
în mod întâmplător, motivele care au stat la baza acestei alegeri fiind următoarele: în primul
rând, toate statele sunt membre ale Uniunii Europene şi au ca scop comun formarea spaţiului
european al învăţământului superior, în al doilea rând, aceste ţări deţin modele relativ diferite
de finanţare publică a învăţământului superior şi, în ultimul rând, analiza acoperă state care
investesc în învăţământul superior sub şi peste 1% din produsul intern brut.
Astfel, la nivelul anului 2006, investiţia publică în învăţământul superior, în Anglia,
atingea 1,1% din PIB, procent ce corespunde mediei europene. Din punctul de vedere al
finanţării învăţământului superior, Grecia este ţara care deţine cea mai mare proporţie a
finanţării publice în educaţia terţiară, de apoximativ 98%, comparativ cu 80% media
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europeană. La nivelul anului 2006, Grecia investea 1,4% din PIB în finanţarea publică a
învăţământului superior. În cadrul Uniunii Europene, Spania alocă finanţării publice a
învăţământului superior 1% din PIB, pentru anul 2006, situându-se sub media europeană.
Danemarca investea, la nivelul anului 2006, 2,3% din PIB în finanţarea publică a
învăţământului superior, deţinând astfel prima poziţie în Uniunea Europeană. La nivelul
anului 2006, Franţa investea, ca procent din PIB, în finanţarea din fonduri publice a
învăţământului superior puţin peste media europeană, mai exact 1,2% din PIB, iar România,
care la nivelul anului 2006, investea doar 0,8% din PIB.
2.1. Organisme guvernamentale şi/sau autorităţi de finanţare a învăţământului
superior
a) În Anglia, o mare parte dintre cheltuielile pentru învăţământul superior este
asigurată prin intermediul Consiliului Finanţării Învăţământului Superior din Anglia (HEFCE)
din fonduri alocate de către Departamentul pentru Inovare, Universităţi şi Îndemânări (DIUS).
Printre atribuţiile Consiliului Finanţării Învăţământului Superior din Anglia se regăsesc:
distribuirea fondurilor publice către universităţi pentru activităţile de predare, cercetare
ştiinţifică şi activităţi conexe; finanţarea de programe pentru susţinerea dezvoltării
învăţământului superior; monitorizarea modului de valorificare a resurselor publice, respectiv
a managementului resurselor universităţilor, precum şi asigurarea calităţii actului educativ.
b) În Grecia, principalele surse de finanţare sunt bugetul de stat şi Programul de
Investiţii Publice care se bazează atât pe fonduri nationale, cât şi europene. Mai mult, Grecia
intră în categoria statelor care nu percep taxe de şcolarizare în învăţământul superior, excepţie
face Hellenic Open University. În timp ce cheltuielile publice pentru învăţământ cuprinse în
bugetul de stat sunt direcţionate, în principal, spre cheltuieli operaţionale de tipul salariilor
personalului didactic, tehnic şi administrativ, manuale gratuite sau burse, fondurile provenite
de la Programul Public de Investiţii sunt orientate spre infrastructură şi echipamente. Până la
intrarea în vigoare a noii legi a învăţământului superior, transferul sumelor provenite de la
bugetul de stat, de la un an la altul, nu era permisă, însă începând din anul 2008 acest lucru
este posibil doar în cadrul planificării veniturilor de către instituţiile de învăţământ superior pe
o perioadă de patru ani. De asemenea, noua lege adoptată recent de parlament va reduce
controlul Ministerului pentru Educaţia Naţională şi Problemele Religioase asupra gestionării
instituţionale a resurselor financiare. Astfel, fiecare universitate va adopta un plan de
dezvoltare academică pe patru ani, în strânsă legătură cu finanţarea publică.
c) În Spania, deşi până în anul 1985 finanţarea universităţilor era responsabilitatea
guvernului, o descentralizare parţială a învăţământului superior a atras după sine finanţarea
universităţilor de către autorităţile regionale, în mare parte. Totuşi, finanţarea sistemului de
ajutorare a studenţilor (granturi şi împrumuturi) şi a cercetării universitare au rămas în
responsabilitatea guvernului central, excepţie face comunitatea regională Ţara Bascilor, în
care guvernul regional este responsabil de finanţarea sistemului de ajutorare a studenţilor. În
primă fază, subvenţionarea universităţilor s-a realizat pe baza negocierilor dintre universtităţi
şi autorităţile regionale în funcţie de numărul studenţilor echivalenţi. Câţiva ani mai târziu, s-a
trecut la finanţarea învăţământului superior pe baza unui buget multianual care să ţină cont şi
de componenta calitativă a activităţii de învăţământ (Creţan, Lacrois, 2009). În prezent, în
marea majoritate a celor 17 comunităţi autonome (Andaluzia, Aragon, Asturias, Insulele
Baleare, Ţara Bascilor, Insulele Canare, Cantabria, Castilia-La Mancha, Castilia-Leon,
Catalonia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia) se utilizează
modele de finanţare a învăţământului superior bazate pe performanţă. Una dintre primele
comunităţi care au implementat finanţarea învăţământului superior din fonduri proprii a fost
Valencia, care a adoptat un sistem multianual de finanţare a universităţilor din resurse publice.
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d) În Danemarca, trei ministere guvernează sistemul de învăţământ superior, astfel:
Ministerul Educaţiei, care păstoreşte instituţii de învăţământ superior de scurtă durată,
Ministerul Culturii, care are în administrare instituţiile de învăţământ superior din domeniul
cultural (artă, film, teatru), şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării, care patronează
activitatea universităţilor daneze (Danish Ministry of Science, Technology and Innovation).
e) În Franţa, ca de altfel în majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene, statul
este principalul finaţator al învăţământului superior, prin intermediul ministerului de resort.
f) În ceea ce priveşte modalităţile de repartizare a fondurilor publice pentru
învăţământul superior în România, responsabilitatea revine Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Inovării, precum şi Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului
Superior(CNFIS). Mai mult, referitor la modalităţile de repartizare a fondurilor publice
pentru cercetare pe baze competiţionale, criteriile sunt stabilite de cele două instituţii care
activează în acest domeniu, şi anume: Autoritatea Naţională a Cercetării Ştiinţifice şi
Consiliul Naţional pentru Cercetarea Ştiinţifică din Învăţământul Superior.
2.2. Modele de finanţare a sistemelor de învăţământ superior
Analizând sistemele de finanţare a învăţământului superior în cele şase state, se
observă că subvenţiile publice pentru învăţământul superior apar sub forma unor: alocaţii
bugetare globale cu o autonomie largă, în sensul că pot fi cheltuite în funcţie de propriile
priorităţi (în state precum Anglia, Spania, Danemarca şi România); subvenţii globale cu
proiecte de buget, care necesită aprobarea autorităţilor publice (cazul Franţei) şi subvenţii
conforme cu categoriile bugetare (cazul Greciei).
Dincolo de forma sub care se alocă aceste subvenţii, toate statele se axează pe sporirea
transparenţei finanţării publice a educaţiei superioare printr-o distribuire obiectivă a fondurilor
între instituţiile de învăţământ superior folosind formule de finanţare ale căror criterii diferă,
mai mult sau mai puţin, de la o ţară la alta.
a) În Anglia, fondurile publice ajung la universităţi în urma semnării, între universitate
şi HEFCE, a unui contract de finanţare care prevede o serie de cerinţe la care universităţile
trebuie să răspundă, astfel încât să primească aceste fonduri. Aceste cerinţe se referă, în
principal, la utilizarea eficientă a fondurilor şi în scopurile destinate. De asemenea, HEFCE
poate întreprinde studii care au ca obiect managementul resurselor unei universităţi. De
cealată parte, universităţile pot accesa fonduri private sub forma unor împrumuturi, dar trebuie
să garanteze consiliului că rambursarea acestora nu va influenţa integritatea financiară a
instituţiei.
În funcţie de o serie de factori, fiecărei instituţii de învăţământ superior îi este alocată o
parte din totalul fondurilor publice. Această sumă este primită de către universităţi sub forma
unei subvenţii pe care acestea o pot cheltui conform propriilor priorităţi, dar cu respectarea
prevederilor consiliului, respectiv în vederea finanţării activităţilor de predare, cercetare şi a
celor conexe. La fiecare trei ani, guvernul stabileşte nivelul cheltuielilor publice pentru fiecare
departament.
Consiliul Finanţării Învăţământului Superior din Anglia (HEFCE) a introdus o metodă
proprie de distribuire a fondurilor publice pentru predare, către universităţi, din anul
universitar 1998-1999. Vechea metodă de repartizare a fondurilor publice oferea stabilitate
instituţiilor de învăţământ superior, dar în anumite cazuri nivelul de finaţare diferea de la o
universitate la alta doar din considerente mai degrabă istorice decât educative, iar deseori
universităţile nu erau preocupate de utilizarea eficientă a acestor fonduri. Obiectivele noii
metode de repartizare a fondurilor publice sunt legate de transparenţă, predictibilitate,
eficienţă, flexibilitate şi corectitudine.
Metoda de repartizare a fondurilor publice pentru predare cunoaşte patru paşi. În
primul rând, se calculează resursele standard pentru fiecare instituţie de învăţământ superior
ţinând cont de numărul studenţilor full-time echivalenţi şi de influenţa unor factori referitori la
grupa de profil. Preţul standard este echivalentul pe care instituţiile de învăţământ îl primesc
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în schimbul furnizării de servicii educaţionale pentru un student echivalent pe grupa de
profil, la acest moment conturându-se patru astfel de grupe: medicină, ştiinţe-inginerie, profile
care presupun munca în laborator şi toate celelalte profile. În al doilea rând, se calculează
resursele atribuite fiecărei instituţii de învăţământ superior şi care au la bază nivelul
resurselor atribuite cu un an în urmă instituţiei de învăţământ, care se ajustează cu rata inflaţiei
sau în funcţie de nivelul estimat al veniturilor obţinute de universităţi din taxele de studii
percepute. Al treilea pas se referă la compararea nivelului resurselor standard cu cel al
resurselor atribuite, astfel încât diferenţa procentuală dintre cele două să nu fie mai mare de
5%. Ultimul pas calculează subvenţia alocată fiecărei universităţi, cu menţinunea că pentru
universităţile care depăşesc banda de toleranţă (5%), fie se ajustează finanţarea, fie se
ajustează numărul studenţilor echivalenţi.
b) În ceea ce priveşte modul de alocare a fondurilor de la buget, în Grecia, sistemul
este axat pe o formulă de calcul care corelează sumele cu cheltuielile operaţionale ale
universităţilor şi care nu condiţionează volumul finanţării de existenţa vreun indicator de
performanţă, ci de o serie de criterii. Printre acestea se regăsesc cheltuielile operaţionale,
obţinute ca produsul dintre numărul de studenţi echivalenţi şi indicatorul studiilor pentru
diferitele grupe de profil, cheltuielile operaţionale de cercetare, care sunt corelate cu numărul
personalului didactic permanent din anul anterior, dar şi cu cel al personalului didactic angajat
pe o perioadă determinată, şi cheltuielile operaţionale administrative corelate cu numărul
departamentelor existente în fiecare instituţie de învăţământ superior. Fiecărei categorii de
cheltuieli îi este aplicat un coeficient specific. La aceste sume alocate prin buget se adaugă o
finanţare specială pentru cheltuieli pe care universităţile nu le pot planifica. Mai mult, odată
cu noua lege universitară din 2007, fondurile publice se alocă în conformitate cu îndeplinirea
obiectivelor care reies din planurile startegice instituţionale, iar indicatorii de calitate privind
rezultatele instituţionale vor fi luate în considerare pentru distribuirea fondurilor publice.
c) În Spania, componentele subvenţiei primite iniţial de către universităţi de la
comunităţile regionale erau : finanţarea de bază, care era corelată cu numărul studenţilor
echivalenţi şi cu costul cursurilor pe grupe de profil, finanţarea orientată spre obiective, care
avea în vedere o posibilă reducere a fondurilor alocate în cazul în care scăderea ratei de
abandon sau celelalte obiective nu se îndeplineau şi finanţarea orientată spre calitate.
Ulterior, odată cu implementarea finanţării educaţiei pe baza bugetelor multianuale,
componentele subvenţiei s-au modificat. Astfel, universităţile au parte de finanţare fixă,
finanţare de bază, finanţare compensatorie a costurilor (engl. compensatory funding costs) şi
finanţare pe obiective (Mora et al., 2007).
Finanţarea fixă este reprezentată de o aceeaşi sumă fixă alocată universităţilor şi
acoperă aproximativ 1,25% din fondurile universităţii. Finanţarea de bază, care reprezintă
peste 54% din totalul finanţării publice, poate fi actualizată de la an la an pentru fiecare
instituţie de învăţământ superior în funcţie de numărul absolvenţilor sau de rata inflaţiei. În
stabilirea nivelului subvenţiei per student echivalent nu se ia în calcul venitul pe care
universităţile îl obţin din taxele de şcolarizare şi nici veniturile proprii ale acestora. Finanţarea
compensatorie a costurilor se referă la finanţarea apărută ca urmare a modificărilor legislative
care generează costuri suplimentare sau reduc nivelul veniturilor proprii ale universităţilor.
Referitor la finanţarea pe obiective, au fost stabilite 15 obiective, a căror atingere a fost
măsurată prin intermediul a 31 de indicatori ale căror valori minime şi maxime au rezultat în
urma unor negocieri între universităţi şi guvernele regionale (Ministerio de Educacion y
Ciencia, Consejo de Coordination Universitaria, Financiacion del Sistema Universitario
Espanol, Comision de Financiacion, 2007).
d) Referitor la finanţarea educaţiei universitare, Ministerul Educaţiei din Danemarca
foloşeşte principiul „taximetrului” (engl. taximeter principle), care corelează nivelul finanţării
cu numărul studenţilor care promovează examenele. Astfel, finanţarea activităţii de predare
are la bază principiul costurilor determinate istoric, costuri care diferă de la o grupă de profil
la alta. Având în vedere faptul că subvenţia nu este defalcată pe activităţi şi că universităţile se
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bucură de autonomie universitară, instutuţiile de învăţământ superior deţin libertate în
realocarea acestor fonduri în funcţie de propriile necesităţi. De asemenea, taximetrul – adică
costul suportat de stat pentru un examen promovat – are trei componente, şi anume: costul
activităţii de predare şi a echipamentelor necesare, costuri administrative şi costul activităţilor
practice.
Acest sistem de finanţare a activităţii de predare în învăţământul superior a fost
îndelung analizat, dar pare să nu ţină cont de calitatea actului educaţional. Doar faptul că
statul finanţează activitatea universitară în funcţie de numărul studenţilor care promovează
examenele poate atrage după sine o reducere a exigenţei evaluatorilor sau poate duce chiar la
scăderea calităţii actului educaţional.
Oricum, statul danez garantează, prin Agenţia Daneză pentru Sprijinirea
Învăţământului, finanţare pentru continuarea studiilor tuturor tinerilor danezi sau care provin
din state membre ale Uniunii Europene care au împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de statutul
social, dar cu diferenţieri ale nivelului subvenţiei în funcţie de nivelul venitului fiecărui
individ. De asemenea, statul oferă o subvenţie pentru acoperirea costurilor existenţiale ale
studenţilor prin intermediul unui sistem de subvenţii şi împrumuturi garantate de stat. Pentru
anul 2009, nivelul maxim al subvenţiei pentru studenţii care locuiesc cu părinţii a fost de
2.574 coroane daneze pe lună, iar pentru cei care locuiesc singuri, această subvenţie a atins
nivelul de 5.177 coroane daneze pe lună. În ceea ce priveşte împrumuturile garantate de stat,
acestea au o valoare de 2.649 de coroane daneze pe lună (The Danish Students' Grants and
Loans Scheme).
În Danemarca, contractele de performanţă încheiate între stat şi instituţia de
învăţământ superior stabilesc obiectivele startegice, mijloacele şi zonele de interes ale
universităţilor, împărţite în patru categorii principale de activităţi, respectiv: educaţie,
cercetare, răspândirea informaţiei şi schimbul de informaţii. Având în vedere că aceste
contracte au fost introduse recent şi că nu au putere juridică, ele doar reprezintă o condiţie
prealabilă pentru alocarea fondurilor publice, şi nu dispun de posibilitatea administrării
sumelor alocate în mod public. În prezent, rezultatele universităţilor în comparaţie cu
contractele de performanţă nu au nici o influenţă asupra cuantumului fondurilor publice pe
care universităţile le primesc. Strategiile guvernamentale au ca scop coordonarea fondurilor
publice alocate universităţilor cu evaluarea generală a rezultatelor şi măsura în care
obiectivele calitative au fost îndeplinite. Indicatorii cantitativi incluşi în contracte care se
bazează pe rezultatele obţinute de universităţi cu privire la mobilitatea studenţilor, numărul
absolvenţilor, patentele şi utilizarea rezultatelor cercetării, volumul studiilor de cercetare
publicate, mijloacele externe şi cercetătorii străini pot fi folosiţi în acest scop (Higher
Education Governance in Europe. Policies, Structures, Funding and Academic Staff,
Eurydice, 2008).
e) Referitor la subvenţiile primite de către universităţi de la stat, în Franţa, acestea sunt
globale, însă trebuie cheltuite în conformitate cu categoriile bugetare prezentate finanţatorului.
Mai mult, instituţiile de învăţământ superior trebuie să prezinte spre aprobare proiectul de
buget autorităţii supervizoare, înainte de punerea în aplicare a acestuia. Totuşi, din anul 2007,
universităţile se bucură de autonomie financiară.
Repartizarea subvenţiilor pe universităţi presupune calcularea cuantumului subvenţiei
în funcţie de numărul studenţilor echivalenţi din anul curent sau din anul precedent, precum şi
de alţi indicatori care definesc volumul activităţilor instituţiei, cum ar fi suprafaţa clădirilor
din campusurile universitare.
În procesul de alocare a fondurilor publice pentru finanţarea învăţământului superior,
între stat şi instituţiile de învăţământ superior se încheie un contract, pe o perioadă de patru
ani, care are la bază o serie de criterii de performanţă pe care universitatea trebuie să le
îndeplinească, astfel că acest contract prevede, atât obiectivele care trebuie atinse – calitatea
actului educaţional, a cercetării ştiinţifice –, cât şi indicatorii de performanţă utilizaţi în
evaluarea rezultatelor obţinute.
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Legat de finanţarea activităţii de cercetare, contractul de performanţă încheiat prevede
o serie de criterii de selecţionare a proiectelor de cercetare pe bază de licitaţie. Aceste criterii
fac referire la: numărul publicaţiilor academice în reviste de referinţă, numărul doctoranzilor,
folosirea rezultatelor cercetării ştiinţifice în activitatea didactică etc.
Se poate afirma că, în cea mai mare măsură, învăţământul superior în Franţa este
gratuit, chiar dacă se aplică principiul contribuţiei private prin plata unor taxe modice de
şcolarizare.
În ceea ce priveşte sistemul ajutoarelor acordate studenţilor, acestea sunt cu precădere
sociale şi sunt acordate în funcţie de resursele părinţilor. După natura lor, ajutoarele acordate
de stat se clasifică în două mari categorii: ajutoare bugetare şi ajutoare fiscale. Alocarea
fondurilor bugetare se bazează pe ajutoarele financiare directe sau indirecte acordate
studenţilor. Ajutoarele financiare directe se referă la burse, împrumuturi pentru studii şi
diverse tipuri de alocaţii. Bursele sunt acordate fie pe criterii sociale (în funcţie de veniturile
familiei), pe criterii universitare (de exemplu, burse de master), fie pe criterii de merit
(câştigate în urma concursului de dosare de către elevii merituoşi care vor să urmeze cursuri
universitare). Alocaţiile vărsate de la bugetul de stat se referă la ajutoarele pentru locuinţă
socială, acordate prin Fondul Naţional de Ajutor pentru Locuinţă şi la ajutoarele personalizate
pentru locuinţă acordate studenţilor. Ajutoarele indirecte acordate studenţilor se referă la
reducerile de impozit acordate familiilor (Cretan, Lacrois, 2009).
f) În România, formulele de finanţare sunt singura metodă folosită pentru calcularea
mărimii subvenţiilor publice alocate instituţiilor de învăţământ superior. Criteriile de
performanţă actuale nu se axează pe rezultatele studenţilor, ci pe calitatea corpului academic
şi a conducerii universităţilor. Totuşi, în cadrul strategiei pentru învăţământul superior din
România, pe perioada 2002-2010 există planuri de luare în calcul a poziţionării fiecărei
universităţi într-un clasament general naţional, în funcţie de rezultatele sale, pentru stabilirea
alocării fondurilor publice (Higher Education Governance in Europe. Policies, Structures,
Funding and Academic Staff, Eurydice, 2008).
Astfel, instituţiile de învăţământ superior încheie anual cu Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării un contract instituţional prin care acestea primesc o subvenţie globală
care are două componente: finanţarea de bază şi finanţarea complementară. Planul strategic
care stă la baza contractului trebuie să includă obiectivele strategice ale fiecărei instituţii,
programele sale de studii şi strategiile ce urmează a fi adoptate în privinţa predării, cerecetării,
managementului resurselor umane, parteneriatelor, finanţării, strategiei de conducere şi
strategiei de asigurare a calităţii.
Distribuirea fondurilor publice destinate finanţării de bază a universităţilor are la bază
o formulă de calcul care înglobează, atât o componentă cantitativă, cât şi una calitativă.
Pentru anul 2009, din totalul finanţării de bază 70% se repartizează exclusiv în funcţie de
numărul de studenţi echivalenţi unitari, iar pentru restul de 30% se iau în considerare
indicatorii de calitate. Referitor la indicatorii de calitate care afectează nivelul alocaţiei
bugetare, pentru anul 2009, a fost luat în calcul un set de 17 indicatori sintetizaţi în cinci
grupe: personalul didactic (8,5% din finanţarea de bază), impactul cercetării ştiinţifice asupra
procesului didactic (9% din finanţarea de bază), baza materială (3,5% din finanţarea de bază),
managementul universitar (9 % din finanţarea de bază) şi educaţia permanentă – un nou
indicator, care pentru anul 2009 a reprezentat 0% din totalul finanţării de bază, iar începând cu
anul 2010 urmează să fie considerat în calculul finanţării de bază, luând în calcul numărul
programelor de educaţie permanentă dezvoltate de universităţi sau alte criterii similare
(Eurostat, Key Data on Education In Europe, 2009).
Finanţarea complementară este destinată acoperirii cheltuielilor sociale pentru studenţi,
subvenţiilor pentru cazare şi masă, facilităţilor de transport urban pentru studenţi, fondurilor
alocate pe bază de prioirităţi pentru cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale şi a fondurilor
alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică.
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3. Concluzii
În urma evidenţierii caracteristicilor mecanismelor de finanţare a învăţământului
superior din fonduri publice, se poate sintetiza că în toate cele şase state ale Uniunii Europene
sistemul de învăţământ superior a fost reformat, în unele dintre acestea reforma continuând şi
în prezent.
Referitor la principalele mecanisme de finanţare care se aplică în statele europene
analizate, se constată că s-a adoptat sporirea transparenţei finanţării publice a educaţiei
superioare printr-o distribuire obiectivă a fondurilor între instituţiile de învăţământ superior
folosind formule de finanţare ale căror criterii diferă, mai mult sau mai puţin, de la o ţară la
alta. Astfel, Grecia, Franţa şi Anglia folosesc, în formulele de finanţare, ca input, numărul
studenţilor înscrişi în anul precedent sau în cel curent la o instituţie de învăţământ superior şi
alţi indicatori pentru volumul de activităţi educaţionale, cum ar fi suprafaţa clădirilor din
campusurile universitare, numărul personalului unei astfel de instituţii etc. În România, se ţine
cont de numărul de locuri finanţate de stat care trebuie să fie puse la dispoziţie de către
universitate. În Spania, aceste input-uri sunt stabilite de către fiecare comunitate regională în
parte, iar în Danemarca nu există criterii legate de input în formula de finanţare. Legat de
rezultatele activităţi educaţionale – output, în formula de finanţare, Danemarca şi Anglia iau
în calcul numărul studenţilor care promovează examenele, care termină anul de studiu. Grecia
consideră ca şi criterii de performanţă rezultatele evaluărilor instituţiilor de învăţământ
superior, în Spania fiecare comunitate autonomă stabileşte propria metodă de alocare a
fondurilor publice către universităţi, iar în România se ţine seama de nivelul de pregătire al
personalului didactic şi de calitatea managementului şi a serviciilor educaţionale oferite de
universitate.
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Rezumat. În opinia noastră, cuantificarea capitalului uman este un proces complex
care se confruntă cu dificultăţi.
Cercetarea porneşte de la măsura standard a capitalului uman – numărul de ani de
şcolarizare – şi realizează o analiză concisă a deficienţelor cuantificării acestuia. Printre
acestea sunt subliniate diferenţele în calitatea şcolarizării, nereflectate în numărul de ani de
şcolarizare, dificultatea cuantificării capitalului simbolic şi educaţiei informale, rolul
abilităţilor cognitive şi al celor înnăscute etc.
Prin cercetarea efectuată, autorii militează în sensul susţinerii necesităţii unei noi
paradigme de conceptualizare şi cuantificare a capitalului uman, cu scopul de a oferi o
fundamentare mai bună a politicilor educaţionale.
Cuvinte-cheie: capital uman; cuantificare; dificultăţi; educaţie; politici educaţionale.
Cod JEL: I21.
Coduri REL: 13B, 13J.
Introducere
Pornind de la rădăcinile teoretice ale capitalului uman, cercetarea identifică, în primul
rând, modul în care a evoluat acest concept. Pe baza acestei analize, sunt evidenţiate câteva
dificultăţi majore de cuantificare a capitalului uman, ce domină în prezent metodologiile şi
filosofiile de cuantificare a acestui important factor de producţie.
Cercetarea porneşte de la măsura standard a capitalului uman – numărul de ani de
şcolarizare – şi realizează o analiză concisă a deficienţelor cuantificării acestuia. Printre
acestea se subliniază diferenţele în calitatea şcolarizării, nereflectate în numărul de ani de
şcolarizare, dificultatea cuantificării capitalului simbolic şi educaţiei informale, rolul
abilităţilor cognitive şi a celor înnăscute etc.
În privinţa calităţii şcolarizării, în general, măsurile capitalului uman nu iau în
considerare felul diferit în care se reflectă aceasta în pregătirea indivizilor. Cu alte cuvinte,
există o disociere eronată, cel puţin în literatura capitalului uman, între calitatea şcolarizării
(eficienţa internă a sistemului educaţional) şi efectele educaţiei asupra individului şi societăţii
(eficienţa sa externă). O abordare unilaterală este însă incompletă. Identificarea şi analiza
legăturilor între cele două tipuri de eficienţă are importanţă pentru elaborarea politicilor
educaţionale, având în vedere că cele două se condiţionează reciproc, deoarece calitatea
educaţiei – eficienţa internă – este un factor determinant pentru efectele educaţiei – eficienţa
externă.
Referitor la faptul că există nu numai educaţie formală, cea făcută în şcoli, ci şi
informală, apare o nouă problemă de cuantificare: cum putem măsura, în mod relevant,
capitalul uman simbolic (înţeles în principal ca valori sociale şi norme asociate (Voicu, 2005).
De altfel, limitări similare în modul de cuantificare al capitalului uman sunt abordate
pe rând în studiul nostru, deşi cele menţionate nu reprezintă nicidecum o listă exhaustivă.
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1. Apariţia conceptului de capital uman
Pentru economişti, preocuparea pentru studiul educaţiei apare relativ târziu, începând
cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, având ca nucleu teoria capitalului uman formulată
de Becker în anul 1964, în lucrarea „Capitalul uman”.
Apariţia conceptului de capital uman vine în contextul preocupărilor economice pentru
funcţionarea factorilor de producţie, printre care şi munca. Expresia „capital uman” a fost greu
acceptată din cauza perceperii sale ca fiind denigratoare pentru fiinţa umană. Noţiunea de
capital uman implică considerarea individului un factor de producţie, iar cheltuielile asociate
dezvoltării acestuia tipuri de investiţii.
Conform lui Kiker, începând cu anii 1700, economişti precum William Petty (1691)
atribuie valoare monetară fiinţei umane, existând primele încercări de estimare a capitalului
uman naţional, îmbunătăţite ulterior de către Ernst Engel (1833), Theodor Wittstein (1867),
William Farr, Dublin şi Alfred Lotka (1930).
Abordări ale capitalului uman se remarcă şi în opera lui Smith care atrage atenţia
asupra unei legături între venituri şi pregătirea educaţională/profesională a categoriilor de
angajaţi existenţi. Acestea sunt formate din „forţă de muncă obişnuită” (common labor) şi
„forţă de muncă specializată” (skilled labor), ultima fiind obligată, în vederea specializării, să
facă un stagiu de ucenicie, căruia îi alocă timp şi bani. O altă categorie, a cărei educaţie este şi
mai scumpă şi pretenţioasă, este aceea a celor ce studiază arta sau profesiile liberale
(Chiswick, 2003, p. 5), desprinzându-se ideea că educaţia are costuri şi venituri proprii ce
urmează să fie recuperate.
Jean Baptise, John Stuart Mill (1909) şi alţi economişti clasici asociază cunoştinţele şi
aptitudinile indiviziilor cu capitalul uman, în sensul că le atribuie o valoare economică, pe
care însă nu o includ în modelele lor economice: „aceşti economişti, care practic definesc
capitalul ca mijloace de producţie (generate de activitatea umană), nu includ fiinţele în
categoria capitalurilor” (Kiker, 1966, p. 486).
Referitor la investiţia în capitalul uman, Pigou stabileşte niveluri optime ale acesteia şi
realizează diferenţieri între efectele sociale şi cele private. În lucrarea Wealth and Welfare
(1912) a aratat că formarea profesională oferită de firme angajaţilor este mult sub nivelul
social optim, pe baza următorului raţionament: „având în vedere că angajaţii îşi pot schimba
angajatorii, şi astfel să-i priveze de investiţia făcută, produsul privat net poate scădea
considerabil sub un produs social optim. În consecinţă, cheltuielile sociale profitabile în
formarea oamenilor nu aduc un profit privat corespunzător” (Chun, Yijiang, 1996, p. 505).
Un alt specialist al vremii, Alfred Marshall, denumeşte capitalul uman „capital
personal” şi localizează originea importanţei economice a individului în filosofia iluministă:
„iluminismul a adus cu sine dorinţa de creştere a bunăstării unei naţiuni, punând accentul de
pe investiţia în capitalul material pe investiţia în capitalul personal” (Marinescu, 2001, p. 89).
Însă cel care include pentru prima oară fără rezerve aptitudinile individului în capitalul
uman, contribuind la consolidarea paradigmei în care „resursele de fiinţe umane” sunt factor
important în creşterea bogăţiei unei naţiuni, este Irving Fisher.
Cu toate acestea, contribuţiile principale la dezvoltarea teoriei capitalului uman sunt
atribuite în mod special lui Becker. După cum singur mărturiseşte, acestea au fost motivate
iniţial de scopul de a propune o modalitate de calcul adecvată a ratei de revenire (recuperare) a
investiţiilor în învăţământul liceal şi universitar. Studiile sale urmau să explice o serie de
fenomene empirice insuficient sau nesatisfăcător studiate până în acel moment, precum:
• faptul că veniturile descresc cu vârsta
• rata şomajului tinde să fie corelată negativ cu nivelul aptitudinilor
• firmele în ţările în curs de dezvoltare tind să fie mai paternaliste cu angajaţii decât
cele din ţările dezvoltate
• diviziunea muncii este limitată de dimensiunea pieţei s.a.m.d.
Şi pionierul economiei dezvoltării, A. W. Lewis (pentru contribuţiile sale a primit
Premiul Nobel împreună cu Theodor Schultz, în 1974) contribuie la conturarea ideii de capital
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uman, în articolul „Economic Development with Unlimited Supplies of Labour” 1954).
Abordând problematica ratelor de creştere economică, Lewis consideră că profitabilitatea
investiţiei într-o ţară depinde de „resursele sale naturale, materialul uman şi cantitatea de
capital deja investită în aceasta” (Lewis, 1954). În consecinţă, diferenţele în productivitatea
unei ţări se datorează, alături de alţi factori, deosebirilor la nivelul forţei de muncă. Aceasta
variază în ceea ce priveşte moştenirea culturală, atitudinile faţă de muncă şi relaţiile sociale.
În scopul dezvoltării economice, Lewis propune creşterea investiţiilor în pregătirea forţei de
muncă.
Urmărind evoluţia conceptului, observăm că acesta se cristealizează prin înţelegerea
valorii economice a indiviziilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor şi continuă cu încercări de
asociere la acestea a unor costuri şi beneficii.
2. Studii privind cuantificarea capitalului uman. Dificultăţi de cuantificare
Simultan cu dezvoltarea teoretică a noţiunii apar primele studii empirice dedicate în
mod explicit studiului veniturilor obţinute din practicarea diferitelor profesii, cu precădere în
America, şi realizate în mare parte de reprezentanţii Şcolii de la Chicago.
Dar calculul ratei interne de revenire a investiţiei în educaţie îşi are fundamentele
teoretice în studiile lui Becker despre capitalului uman, unde nivelul de participare la educaţie
este o decizie de optimizare a investiţiei în şcolarizare. De altfel, se presupune că indivizii se
vor educa până în acel punct în care valoarea prezentă a beneficiilor aşteptate o egalează pe
cea a costurilor directe şi indirecte ale educaţiei. Prin mecanismul şcolarizării, se aşteaptă ca
educaţia să crească productivitatea indivizilor şi în consecinţă aceştia să poată solicita venituri
mai mari pe piaţa muncii.
În prezent, studiul ratei interne de recuperare a investiţiei în educaţie reprezintă o
direcţie principală de cercetare în economia educaţiei, observând astfel, mai mult decât o
extindere a domeniului de interes, o perfecţionare a tehnicilor de calcul.
Resuscitarea interesului pentru calculul ratei interne de recuperare a investiţiilor în
educaţie este relativ recentă în abordările contemporane ale economiei educaţiei şi este
determinată în principal de evoluţiile microeconomiei şi macroeconomiei din anii 1990.
Studiile de microeconomie din domeniul pieţei muncii explică diferenţele în nivelul de
şcolarizare a muncitorilor pe baza unor factori exogeni şi aleatorii, precum distanţa geografică
faţă de şcoală. Pe de altă parte, studiile din macroeconomie au încercat să verifice ipoteza
conform căreia nivelul de şcolarizare este legat de rata de creştere a PIB-ului în diferite ţări şi
au început să includă în funcţiile de producţie educaţia ca input.
Rata internă de recuperare a investitiei în educaţie (RRIE) se măsoară ca rată de
discontare care egalizează beneficiile educaţiei cu costurile sale.
În cel mai recent studiu din acest domeniu, realizat pe 21 de ţări OCDE, cu privire la
beneficiile unui an suplimentar de educaţie universitară, pentru o perioadă de timp cuprinsă
între anii 1991 - 2007 şi pe baza unei metodologii mixte, s-au constatat următoarele:
a) Rata internă de recuperare a investiţiei în educaţie (RRIE) variază între 4 şi 15%, în
funcţie de ţară şi perioada de timp;
b) Rata internă de recuperare a investiţiei în educaţie, medie între ţări, este de
aproximativ 8%, fiind relativ omogenă indiferent de genul persoanelor.
Însă cea mai comună formă de cuantificare a capitalului uman este aceea a numărului
mediu de ani de şcolarizare, urmată de: rata de şcolarizare sau cea de alfabetizare a adulţilor,
ponderea populaţiei cu studii superioare în total populaţiei, rata de abandon şcolar, ratele de
continuare în niveluri superioare de educaţie, precum şi rata de gen (raportul procentual dintre
durata medie de şcolarizare a femeilor şi cea a bărbaţilor).
Numărul de ani de şcolarizare este însă o măsură imperfectă, în principal, deoarece
calitatea şcolarizării poate varia (în acest punct apare legătura eficienţă internă – eficienţă
externă a educaţiei). Spre exemplu, nu sunt comparabile o şcoală din centrul Bucureştiului cu
una dintr-un spaţiu rural, dintr-o regiune săracă a României din punct de vedere a calităţii
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educaţiei. Cu toate acestea, se vor asocia aceleaşi efecte pozitive indiviziilor cu un număr egal
de ani de şcolarizare atât din regiunea săracă, cât şi din capitala ţării.
Pe de altă parte, în comparaţiile internaţionale între ţări, numărul de zile ce compun un
an şcolar poate fi diferit pe parcursul timpului şi între ţări, fapt ce denaturează estimările
asupra RRIE.
O altă problemă importantă planează asupra acestei abordări. Capitalul uman este
identificat adesea cu capitalul educaţional sau cu cel simbolic – înţeles în principal ca valori
sociale şi norme asociate (Voicu, 2005). Capitalul educaţional este obţinut atât în cadrul
educaţiei formale, cât şi informale. Primul tip este atestat prin diplome, cel de-al doilea însă,
fiind obţinut prin eforturi proprii sau simpla interacţiuine cu societatea, nu este certificat
formal. De aceea, stocul de capital pe care îl produce educaţia informală este greu de estimat,
aceasta realizându-se în anumite studii prin măsurarea abilităţilor de lucrul cu calculatorul de
către indivizi şi firmele mici. Excluderea sa din totalul capitalului uman reduce din beneficiile
educaţiei.
Din cauza problemelor de conceptualizare şi cuantificare a capitalului uman, care
explică doar parţial efectele pozitive ale educaţiei, se foloseşte cu predilecţie o unitate de
măsură alternativă: nivelul cunoştinţelor. Pentru aceasta, se evaluează diferitele abilităţi şi
cunoştinţe de cultură generală a adulţilor, în cadrul unor teste internaţionale precum
International Adult Literacy Survey – IALS. O astfel de formulă de cuantificare se bazează pe
ideea că cele care sunt răsplătite pe piaţa muncii sunt cunoştinţele dobândite de indivizi, având
în vedere că numărul de ani de studiu este irelevant, dată fiind marea diversitate în calitatea
şcolarizării.
Modelul OCDE de cuantificare a felului în care cunoştinţele cognitive sunt evaluate pe
piaţa muncii este dezvoltat sub denumirea de „life skills approach” şi porneşte de la premisa
că educaţia afectează abilităţile care, la rândul lor, influenţează veniturile. Abilităţile evaluate
de OCDE sunt următoarele:
Modelul OCDE life skills. Setul de abilităţi evaluate
Prose literacy – cunoştinţele şi abilităţile necesare înţelegerii şi utilizării informaţiilor din ziare, texte
de ficţiune şi texte explicative
Document literacy - cunoştinţele şi abilităţile necesare găsirii şi utilizării informaţiilor conţinute de
formulare oficiale, orare, hărţi etc.
Numeracy – cunoştinţe şi abilităţi necesare unor soluţii matematice
Problem solving – cunoştinţe şi abilităţi necesare gândirii orientate pe obiective şi acţiunilor în care
soluţiile de rutină nu sunt valide

Sursa: Learning a Living. First results f the adult literacy and life skills survey, OCDE, 2005.
http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf

În modelul life skills sunt incluse şi alte variabile precum experienţa pe piaţa muncii,
genul, mărimea comunităţii, educaţia părinţilor şi limba nativă. Una dintre cele mai
importante concluzii ale studiului este că diferitele pieţe ale muncii din ţările studiate
premiază cunoştinţele în mod diferit. În acest context, efectele educaţiei nu pot fi studiate şi
întelese în mod corect în afara complexului socioeconomico-cultural în care indivizii trăiesc.
De asemenea, studiul evidenţiază că politicile educaţionale nu pot fi universale, iar modul de
recompensare a educaţiei şi cunoştinţelor variază. Totodată, această abordare ne orientează
către riscul disocierii educaţiei de cunoştinţe – un aspect fundamental în studiul educaţiei – cu
precădere în perioada actuală în care un acces tot mai facil la toate treptele de învăţământ,
inclusiv la cel superior, are ca efect scăderea accentului pus pe cunoştinţele propriu-zise în
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beneficiul importanţei diplomei. Cel care deschide drumul către studiul abilităţilor cognitive
în ecuaţia economiei educaţiei este Glewwe. Teza principală propusă de acesta (Glewwe,
2002, p. 449) este aceea că există o legătură directă între abilităţile cognitive dobândite şi
veniturile obţinute, iar abilităţile au influenţe asupra mai multor variabile decât
productivitatea. Glewwe argumentează că folosirea abilităţilor cognitive în locul numărului de
ani de şcolarizare poate diminua deformarea estimărilor efectelor educaţiei (ability bias).
O cercetare importantă în economia educaţiei este legată de stabilirea naturii endogene
sau exogene a deciziei de şcolarizare.
În modelele în care educaţia este o variabilă exogenă, aceasta va reprezenta un factor a
cărui valoare este independentă de starea altor variabile din sistem. În cazul analizei
economiei educaţiei, aceasta va fi considerată independentă de nivelul economic general,
abilităţile înăscute etc. Educaţia ca variabilă exogenă este prin definiţie independentă faţă de
celelalte variabile din modelul elaborat. Aceasta poate deveni variabilă endogenă prin
incorporarea unor variabile suplimentare faţă de care să existe legături de cauzalitate.
Evaluarea influenţelor factorilor endogeni (the endogeneity bias) asupra educaţiei
reprezintă o preocupare importantă în studiile de economia educaţiei.
Unul din factorii endogeni care influenţează decizia de şcolarizare sunt abilităţile
înnăscute; neincuderea sa în modelele ce estimează RRIE este cunoscută ca „ability bias” şi se
referă la posibilitatea ca decizia de şcolarizare şi, în consecinţă, dimensiunea efectelor pozitive
ale acesteia să fie explicată în proporţie mai mare de abilităţi înnăscute ale indivizilor, şi nu de
studiile efectuate.
Într-adevăr, una dintre dificultăţile întâmpinate în încercările de cuantificare a valorii
economice şi sociale a educaţiei este faptul că indivizii formaţi sunt rezultatul interacţiunii a
foarte mulţi factori, de la cunoştinţele dobândite la mediul familial şi social, averea personală
(familiile mai bogate pot accede mai uşor la educaţie), inteligenţa nativă, noroc, motivaţie etc.
Unul dintre factori este locul de muncă şi piaţa pe care sunt tranzacţionate serviciile
pe care o persoană le oferă, în sensul că aceste elemente au influenţă asupra dimensiunii
remunerării. Piaţa forţei de muncă poate fi mai mult sau mai puţin sindicalizată (pentru
numeroase sectoare, salariile se obţin pe baza negocierilor sindicatelor cu patronatele şi
guvernul), iar vârsta, vechimea, genul şi rasa sunt elemente de discriminare practicate şi în
prezent. Salariul nu este întotdeauna proporţional cu productivitatea, fapt ce semnalează o
omisiune importantă a teoriei capitalului uman. Aceasta nu poate face dovada clară a faptului
că veniturile sunt explicate doar de numărul de ani de şcolarizare.
Un factor care nu a fost luat în considerare de teoria capitalului uman în estimarea
beneficiilor educaţiei este şomajul, deşi studiile indică faptul că educaţia diminuează
posibilitatea şomajului iar veniturile unui individ depind şi de această posibilitate.
Un alt factor ce deformează rezultatul RRIE este semnalat de Ashenfelter, Harmon şi
Osterbeek, referindu-se la aşa numitul „publication byas”: cu cât cercetătorii se aşteaptă mai
mult ca studiile lor să fie publicate, cu atât se observă o corelaţie pozitivă mai mare între
şcolarizare şi creşterea veniturilor, ceea ce supraestimează influenţa efectelor educaţiei.
Dificultăţile de cuantificare a RRIE sunt în cea mai mare parte aceleaşi care fac dificilă
conceptualizarea şi măsurarea capitalului uman, la care se adaugă anumite aspecte specifice
de măsurare a costurilor şi veniturilor din educaţie.
Referitor la calculul costurilor, acestea sunt relativ uşor de estimat, incluzând salariile
profesorilor, cheltuielile de întreţinere a sălilor etc. Excepţie face însă costul de oportunitate,
cu o pondere importantă în costurile totale ale investiţiei în educaţie. Acesta deoarece sunt
dificil de măsurat veniturile şi celelalte elemente la care renunţă studenţii pentru a studia. Cu
toate acestea, acest component ar trebui inclus şi nu este deloc neglijabil.
Problema este una de eterogeneitate, dată de faptul că fiecare individ are o situaţie
particulară şi este dificil de standarizat modul în care aceasta poate fi cuantificată în termeni
monetari, deoarece costul de oportunitate poate include mai multe aspecte decât renunţarea la
o slujbă.
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Şi în privinţa veniturilor există probleme de cuantificare. În ţările în curs de dezvoltare
veniturile indivizilor provin în mare parte din sectorul agricol, în care indivizii lucrează pe
cont propriu. „Este dificil calculul veniturilor celor ce lucrează pe cont propriu şi a căror
activitate economică implică mai mulţi indivizi, precum membri unei familii ce lucrează
împreună. Se pot colecta date despre veniturile „echipei”, dar analiza la nivel de echipă
creează probleme deoarece educaţia variază de cele mai multe ori între membrii echipei,
ridicând probleme de măsurare a sa (Glewwe, 2002, p. 467). Pe de altă parte, orele de lucru
pot varia în funcţie de numeroase aspecte, cele mai evidente fiind sezonalitatea muncilor
agricole. Acestea sunt şi principalele motive pentru care cele mai multe studii se referă la
ţările dezvoltate.
O altă dimensiune sensibilă a datelor privind educaţia este dată de diferenţele care
există între sistemele de învăţământ, fapt care face ca statisticile să difere. Baza de date a
UNESCO, de exemplu, pe care se bazează o multitudine de studii, înregistrează date cu
anumite deficienţe, unele dintre cele mai importante fiind că rata de şcolarizare se calculează
la începutul anului şcolar, în ciuda abandonurilor ulterioare şi a studenţiilor care studiază în
străinătate şi nu sunt luaţi în calcul.
De asemenea, legat de problema eterogeneităţii capitalului uman, în estimarea
efectelor educaţiei lipseşte de cele mai multe ori o abordare diferenţiată pe categoriile
distincte ale populaţiei. Abordările responsabile de economia educaţiei trebuie să diferenţieze
modul în care populaţia dezavantajată răspunde la educaţie în comparaţie cu restul populaţiei.
Există un consens privind faptul că rata de recuperare a unui an suplimentar de
educaţie este mai mare pentru categoriile de populaţie dezavantajate. De aceea, studiile care se
concentrează pe efectele pe termen lung ale programelor preşcolare asupra copiiilor din
familii dezavantajate arată ca acestea reduc gradul de criminalitate şi cresc veniturile pentru
cei din această categorie, iar efectele sunt mai mari la nivelul acestor segmente ale populaţiei
decât pentru celelalte.
Concluzii
Cercetarea efectuată evidenţiaza câteva dificultăţi majore de cuantificare a capitalului
uman, ce domină în prezent metodologiile şi filosofiile de cuantificare a acestui important
factor de producţie. Calculul ratei interne de revenire a investiţiei în educaţie îşi are
fundamentele teoretice în studiile lui Becker despre capitalului uman, unde nivelul de
participare la educaţie este o decizie de optimizare a investiţiei în şcolarizare.
Cea mai comună formă de cuantificare a capitalului uman este aceea a numărului
mediu de ani de şcolarizare, urmată de: rata de şcolarizare sau cea de alfabetizare a adulţilor,
ponderea populaţiei cu studii superioare în total populaţiei, rata de abandon şcolar, ratele de
continuare în niveluri superioare de educaţie, precum şi rata de gen (raportul procentual dintre
durata medie de şcolarizare a femeilor şi cea a bărbaţilor).
În privinţa calităţii şcolarizării, în general, măsurile capitalului uman nu iau în
considerare felul diferit în care se reflectă aceasta în pregătirea indivizilor. Cu alte cuvinte,
există o disociere eronată, cel puţin în literatura capitalului uman, între calitatea şcolarizării
(eficienţa internă a sistemului educaţional) şi efectele educaţiei asupra individului şi societăţii
(eficienţa sa externă).
Dificultăţile de cuantificare a ratei interne de recuperare a investitiei în educaţie sunt în
cea mai mare parte aceleaşi si fac dificilă conceptualizarea şi măsurarea capitalului uman, la
care se adaugă anumite aspecte specifice de măsurare a costurilor şi veniturilor din educaţie.
Având în vedere că dificultăţile de măsurare a capitalului uman sunt atât de numeroase
şi consistente, considerăm că acestea ar trebui să facă obiectul cercetărilor viitoare, cu scopul
de a obţine o imagine mai clară a beneficiilor educaţiei şi în consecinţă, pentru a fundamenta
mai bine politicile educaţionale.
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Note
(1)

Comisia Dillingham (Dillingham Commission) reprezenta un comitet special al Congresului format
în 1907, destinat studiului imigraţiei recente în Statele Unite. Comisia a concluzionat în 1911 că
imigraţia din sudul şi estul Europei reprezenta o ameninţare serioasă la adresa societăţii americane şi
s-a concretizat în limitarea sa cantititativă, dar şi pe zone georgrafice (cea din Asia a fost interzisă).
(2)
Studiul este realizat pe perioada 1994-1998, pe următoarele ţări: Insulele Bermude, Canada, Italia,
Norvegia, Elveţia, Statele Unite şi statul mexican Nuevo Leon. În Insulele Bermude şi Italia ratele de
revenire ale cunoştinţelor sunt superioare celor ce corespund educaţiei. Efectuarea unui an de educaţie
suplimentar nu aduce venituri dacă nu este însoţit de cunoştinţe. În Canada, Statele Unite şi Norvegia
piaţa muncii recompensează atât cunoştinţele, cât şi educaţia suplimentară. Există însă şi indivizi bine
calificaţi, dar cu câştiguri scăzute, fapt explicat de importanţa celorlalte variabile asupra veniturilor.
(3)
Pornind de la „economia discriminării” (Becker), se pun bazele în anul 1972 „teoriei statice a
discriminării”, de către Edmund Phelps şi Keneth Arrow, conform cărora grupurile dezavantajate sunt
supuse la riscuri de instabilitate mai mari decât celelalte grupuri. Concluziile sunt coerente cu cele ale
teoriei segmentării, în sensul că se evidenţiază necesitatea de a trata diferenţiat grupurile şi indivizii ce
acţionează pe piaţa muncii, în principal datorită fenomenului real al discriminării.
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DE LA DIFICULTĂŢILE TRANZIŢIEI LA PROVOCĂRILE CRIZEI
ECONOMICO-FINANCIARE: AJUTORUL DE STAT ÎN EUROPA CENTRALĂ
Nicolae BĂCILĂ
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Rezumat. Lucrarea se concentrează asupra uneia dintre cele mai importante şi dificile
probleme economice ale statelor din Europa Centrală în eforturile acestora de integrare
europeană şi de stabilizare macroeconomică, şi anume situaţia ajutorului de stat, analizând
rolul şi semnificaţia ajutorului de stat de la necesitatea edificării de structuri competiţionale
specifice economiei de piaţă la relevanţa aparte ce revine ajutorului de stat în contextul crizei
economico-financiare.
Cuvinte-cheie: Europa Centrală; ajutor orizontal; ajutor sectorial; concurenţă; eşec al
pieţei.
Coduri JEL: E62, F36, H23.
Coduri REL: 7H, 10B, 13C.
Introducere
Din punct de vedere al teoriei economice, este recunoscut faptul că principala
justificare a intervenţei statului în economie este de a corecta sau de a compensa situaţiile de
eşec al pieţei (market failure), în vederea îndeplinirii unui ansamblu de obiective mai mult sau
mai puţin explicite, cum sunt: sporirea eficienţei economice, susţinerea competitivităţii
economiei sau întărirea coeziunii sociale. Cu toate acestea, singurul obiectiv care este
menţionat în mod expres de către Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi care este
confirmat de deciziile adoptate de Comisia Europeană se referă la menţinerea unei concurenţe
nedistorsionate în cadrul spaţiului economic comunitar, validând aserţiunea conform căreia
„controlul ajutoarelor de stat în UE este mai interesat în externalităţile negative ale ajutoarelor
de stat asupra economiilor partenere” (Ganoulis et al., 2001, p. 290).
Ajutorul de stat în Europa Centrală şi de Est
În timp ce în Europa Occidentală politica în domeniul ajutorului de stat constituie o
realitate economică confirmată de experienţa integratoare din a doua jumătate a secolului al
XX-lea, în Europa Centrală şi de Est, conceptul de „ajutor de stat” are o semnificaţie aparte
determinată în principal de contextul politic, economic şi social. În acest spaţiu, perioada de
tranziţie a fost însoţită de transformări structurale care au determinat trecerea de la alocarea
resurselor printr-un sistem de planificare centralizată la unul bazat pe mecanismele pieţei,
fiind necesară dezvoltarea iniţiativei private într-un mediu politic şi economic marcat de rolul
major al statului, atât ca autoritate publică, cât şi ca agent economic, ce putea interveni pe
piaţă pentru a opera discriminări în favoarea unor agenţi economici printr-o multitudine de
modalităţi (de exemplu ajutoare directe, indemnizaţii, acceptarea ca pierderi sau reeşalonarea
datoriilor întreprinderilor către bănci, diminuarea taxelor de penalitate pentru întârzierea
plăţilor către stat, furnizarea de credit preferenţial pentru anumite activităţi sau sectoare etc.).
În acest sens, „disciplinarea” ajutorului de stat după modelul UE s-a justificat, pe de o parte,
din punct de vedere legal, ca urmare a obligaţiilor Acordului European (art. 64), iar, pe de altă
parte, din punct de vedere al oportunităţii, pentru a evita şocul trecerii bruşte la exigente
superioare în privinţa acordării ajutoarelor de stat şi pentru a diminua, pe cât posibil, efectele
negative ale unor subvenţii acordate înaintea aderării, dar care au consolidat în mod artificial
poziţia beneficiarului pe piaţa internă.
De asemenea, literatura de specialitate consideră că există strânse legături între
controlul ajutoarelor de stat şi sprijinirea procesului de reformă în vederea stabilizării
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macroeconomice durabile, cu consecinţe în domeniul fiscal-bugetar şi chiar monetar
(Negrescu, Oprescu, 2004, pp. 52-54), ceea ce confirmă atât importanţa unui control al
ajutorului de stat ca instrument structural în funcţionarea eficientă a economiei de piaţă, cât şi
responsabilitatea majoră ce revine factorilor de decizie în gestionarea ajutorului de stat în
contextul actualei crizei economico-financiare.
Metodologie
Principalele obiective ale studiului constau în analiza comparativă a situaţiei ajutorului
de stat în cele cinci ţări din Europa Centrală care au aderat la UE în 2004 (Polonia, Cehia,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria) pentru a evidenţia aspectele comune şi diferenţele şi în analiza
relevanţei pe care experienţa tranziţiei a avut-o pentru situaţia actuală a ajutorului de stat în
contextul crizei economico-financiare.
În vederea construcţiei unui model teoretic cu privire la modelarea evoluţiei
principalelor categorii de ajutor de stat din ţările luate în considerare, am presupus că ajutorul
de stat este influenţat de valoarea PIB pe cap de locuitor exprimat la paritatea puterii de
cumpărare standard (PPS), având în vedere faptul că acesta din urmă reprezintă un instrument
de bază de măsurare a performanţelor economice de ansamblu ale unui stat. Deşi acest
indicator prezintă anumite limite cu privire la relevanţa sa în determinarea standardului de
viaţă într-o economie, am ales să relaţionăm acest indicator de evoluţia ajutorului de stat
(ajutor orizontal şi ajutor sectorial) deoarece considerăm că mecanismele intervenţiei statului
în economie depind atât de creşterea economică de ansamblu într-o ţară, cât şi de
componentele indicatorului avut în vedere (PIB este sumă dintre consumul privat, consumul
public, investiţiile şi exporturile nete).
În acest sens, modelul de cuantificare a evoluţiei ajutorului de stat în funcţie de
valoarea PIB pe cap de locuitor exprimat la PPS este următorul:
Ajutorul _ de _ stat ( t +1) = C (1) + C ( 2) × PIB _ PPS ( t ) + ε

În această formulă, ajutorul de stat în perioada (t+1) reprezintă o funcţie a PIB-ului
exprimat în PPS în perioada (t), la care se adaugă ε ca element rezidual ce reprezintă gradul de
eroare. Variabila independentă PIB_PPS este decalată cu un an deoarece ajutorul de stat
constituie un instrument al politicii în domeniul concurenţei care poate fi utilizat în mod
proactiv.
Datele cu privire la ajutorul de stat sunt împărţite în două categorii care sunt testate
fiecare în mod independent:
- ajutorul orizontal ca procent din PIB,
- ajutorul sectorial ca procent din PIB.
Funcţia de regresie este testată pentru fiecare din statele analizate pentru perioada
2000-2007 cu scopul de a analiza legăturile existente între ajutorul de stat din perioada actuală
şi procesul de creştere economică din perioada precedentă.
Una dintre cele mai importante probleme apărute cu privire la colectarea datelor a fost
lipsa continuităţii din statisticile cu privire la ajutorul de stat, în mod special pentru perioada
anterioară anului 2000 şi pentru perioada ulterioară anului 2007.
Ajutorul de stat – consideraţii cantitative
În perioada tranziţiei spre o economie de piaţă, semnarea Acordurilor Europene de
către statele din Europa Centrală a constituit un factor de presiune externă care a vizat, sub
aspect cantitativ, reducerea nivelului general al ajutorului de stat concomitent cu o modificare
structurală, calitativă, cu privire la redirecţionarea acestuia spre obiective de natură orizontală,
conform filosofiei existente la nivelul Comisiei Europene, dedicată ajutoarelor de stat „mai
puţine, dar mai bine direcţionate” (less but better targeted State aid).
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În termeni absoluţi, ajutorul de stat a înregistrat o tendinţă generală de reducere, cu
excepţia Slovaciei şi Ungariei, ca urmare a condiţionalităţilor externe, dar şi ca urmare a
cerinţelor interne de realizare a unei economii de piaţă competitive, fiind relevant rolul de
catalizator pe care l-au jucat Acordurile Europene în crearea capacităţii administrative, a
cadrului legislativ şi cu privire la aplicarea efectivă a regulilor europene în domeniul
ajutorului de stat.
Tabelul 1
Ajutorul de stat total* (milioane EUR)
EU-15
Polonia
Cehia
Slovacia
Slovenia
Ungaria

2000
43657,9
2092,6
1738,4
159,5
230,6
815,6

2001
47081,3
1529,4
1491,0
147,9
218,0
794,7

2002
52450,0
1046,3
3448,6
132,3
127,5
915,4

2003
43282,7
6392,9
2505,8
178,5
165,8
995,6

2004
44931,1
2259,5
328,3
231,2
150,2
705,3

2005
45948,2
949,4
466,9
254,8
136,9
1038,8

2006
47691,1
1265,9
600,9
207,5
152,6
870,3

2007
45405,9
1260,8
766,6
222,8
114,8
879,4

* Ajutorul de stat total pentru industrie şi servicii (mai puţin agricultură, pescuit şi transport).
Sursa: Comisia Europeană.

În termeni relativi, ajutorul de stat ca procent din PIB a înregistrat o tendinţă de
apropiere progresivă de media din UE, cu toate că în unele state (mai ales Ungaria) nivelul
acestuia se menţine destul de ridicat. În acest sens, o comparaţie între dinamica ajutorului de
stat în Polonia şi Ungaria este relevantă având în vedere că în 1996 nivelul ajutorului de stat
ca procent din PIB era 1,6% în Ungaria şi, respectiv, 2,6% în Polonia. În perioada următoare,
Polonia a reuşit, printr-o combinaţie de politici fiscale eficiente, să reducă acest nivel la 1% în
2000 şi la 0,4% în 2007, similar cu media UE, în timp ce Ungaria a înregistrat o creştere cu
2% în 1998, reuşind să reducă doar parţial acest nivel la 1,1% în 2000 şi 0,9% în 2007.
Tabelul 2
Ajutorul de stat total* ca procent din PIB
EU-15
Polonia
Cehia
Slovacia
Slovenia
Ungaria

2000
0,4
1,0
2,4
0,6
0,9
1,1

2001
0,5
0,6
1,9
0,5
0,8
1,0

2002
0,5
0,4
3,9
0,4
0,5
1,0

2003
0,4
3,0
2,9
0,6
0,6
1,1

2004
0,4
1,0
0,4
0,7
0,5
0,8

2005
0,4
0,4
0,4
0,8
0,5
1,1

2006
0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,9

2007
0,4
0,4
0,6
0,5
0,3
0,9

* Ajutorul de stat total pentru industrie şi servicii (mai puţin agricultură, pescuit şi transport)
Sursa: Comisia Europeană.

Ajutorul de stat – consideraţii calitative
Din punct de vedere al obiectivelor urmărite, ajutorul de stat se poate clasifica în ajutor
orizontal şi ajutor sectorial. Ajutorul orizontal constituie, în principiu, cel mai puţin
distorsionant tip de ajutor deoarece afectează toate sau marea majoritate a întreprinderilor în
acelaşi mod, aplicându-se cu privire la cercetare-dezvoltare, protecţia mediului, întreprinderi
mici şi mijlocii (IMM), promovarea ocupării forţei de muncă, instruirea angajaţilor. De
asemenea, include şi ajutorul pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor care se
confruntă cu dificultăţi financiare („dificultăţi temporare”), cu toate că acest tip de ajutor se
diferenţiază de cele amintite anterior deoarece poate avea un puternic efect distorsionant
asupra concurenţei.
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Tabelul 3
Ajutorul orizontal ca procent din ajutorul total
EU-15
Polonia
Cehia
Slovacia
Slovenia
Ungaria

2000
70
69
14
78
75
28

2001
67
31
19
43
56
43

2002
67
39
12
50
84
53

2003
80
15
12
72
81
39

2004
79
24
85
61
69
54

2005
83
70
100
60
87
48

2006
84
85
100
95
88
48

2007
80
89
100
76
84
53

Sursa: Comisia Europeană.

Datele cu privire la ajutorul orizontal trebuie interpretate cu precauţie, având în vedere
faptul că cele provenite de la autorităţile naţionale sunt diferite de cele furnizate de către
Comisia Europeană. În plus, este important de subliniat faptul că, în unele state, ajutorul
pentru salvare şi restructurare a înregistrat niveluri semnificative, însă a fost raportat ca
aparţinând unei alte categorii (cel mai probabil ocuparea forţei de muncă), explicând astfel
ponderile foarte ridicate înregistrate de ajutorul orizontal în ultima parte a perioadei analizate.
Cu toate acestea, merită remarcat programul iniţiat de Cehia în 1992 cu privire la sprijinul
IMM-urilor, în special prin intermediul Ceskomoravska yarucni a rozvojova banka (CMZRB),
instituţie financiară care a avut un rol semnificativ în dezvoltarea ulterioară a ajutoarelor
orizontale. Pe de altă parte, în Polonia a existat un interes destul de scăzut pentru ajutoarele
orizontale în prima parte a perioadei, concomitent cu un nivel ridicat al ajutoarelor pentru
salvare şi restructurare, tendinţă similară de altfel şi în Slovacia şi Slovenia (Balcerowicz,
2003, p. 226).
Tabelul 4
Ajutorul de stat pentru IMM (milioane EUR)
Polonia
Cehia
Slovacia
Slovenia
Ungaria

2000
1,8
130,2
6,4
28,3
23,8

2001
15,2
131,8
0,9
11,3
59,7

2002
32,7
202,3

2003
36,5
62,9

2004
9,9
57,0

7,1
107,4

16,5
42,2

4,2
41,6

2005
78,0
90,7
3,1
10,2
40,9

2006
88,9
108,4
19,3
30,4
31,4

2007
172,1
171,0
11,1
2,8
27,0

Sursa: Comisia Europeană.

Ajutorul de stat – rezultate ale modelelor econometrice
Datele furnizate de către Comisia Europeană cu privire la ajutorul orizontal confirmă
doar parţial existenţa unei legături între creşterea economică înregistrată de statele analizate
(măsurată prin valoarea PIB pe cap de locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare
standard) şi evoluţia ajutorului orizontal (cuantificat ca pondere în ajutorul total). În plus, în
cazul Sloveniei şi Ungariei, semnul negativ al variabilei independente sugerează că o creştere
a nivelului PIB pe cap de locuitor exprimat la PPS a condus la o diminuare a nivelului general
al ajutorului orizontal ca procent din PIB. Coeficientul de corelaţie (R-squared) şi coeficientul
de corelaţie ajustat (adjusted R-squared) au înregistrat cele mai ridicate valori în cazul Cehiei,
urmând apoi, în ordine descrescătoare, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria, ultima având o
valoare negativă a coeficientului de corelaţie ajustat.
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Tabelul 5
Legătura dintre ajutorul orizontal şi valoarea PIB pe cap de locuitor exprimat la PPS
Ajutorul _ orizontal _ procent _ PIB( t +1) = C (1) + C (2) × PIB _ PPS ( t ) + ε
Intercept
Polonia
Cehia
Slovacia
Slovenia
Ungaria

-1,050567
-1,125044
-0,227096
1,296624
0,513497

Intercept
probabilitate
0,3931
0,1779
0,5988
0,0876
0,3067

Variabila
independentă
0,027159
0,021316
0,009996
-0,010641
-0,000736

Variabila
independentă
probabilitate
0,2843
0,0822
0,2230
0,2043
0,9243

Rsquared

Adjusted
R-squared

0,223271
0,484927
0,278974
0,298666
0,001994

0,067926
0,381912
0,134769
0,158400
-0,197607

Sursa: prelucrare proprie după date furnizate de Comisia Europeană.

Relaţia invers proporţională dintre nivelul PIB pe cap de locuitor exprimat în PPS şi
nivelul ajutorului sectorial este validată de valorile negative înregistrate de variabila
independentă, în timp ce valorile coeficientului de corelaţie şi a coeficientului de corelaţie
ajustat sunt superioare celor calculate pentru ajutorul orizontal, sugerând o relevanţă sporită a
legăturii existente între cei doi indicatori.
Tabelul 6
Legătura dintre ajutorul sectorial şi valoarea PIB
pe cap de locuitor exprimat la PPS
Ajutorul _ sec torial _ procent _ PIB( t +1) = C (1) + C (2) × PIB _ PPS ( t ) + ε
Intercept
Polonia
Cehia
Slovacia
Slovenia
Ungaria

15,51522
25,88881
1,035341
1,898364
1,250813

Intercept
probabilitate
0,2466
0,0291
0,0343
0,1005
0,2378

Variabila
Variabila
independentă
independentă
probabilitate
-0,240013
0,2670
-0,339663
0,0336
-0,015214
0,0625
-0,021108
0,1195
-0,012166
0,4603

R-squared
0,237795
0,628115
0,532824
0,413117
0,113320

Adjusted Rsquared
0,085354
0,553738
0,439389
0,295740
-0,064016

Sursa: prelucrare proprie după date furnizate de Comisia Europeană.

Spre deosebire de ajutorul orizontal, ajutorul sectorial are efecte distorsionante asupra
concurenţei şi alocării resurselor în economie, deoarece favorizează un număr restrâns de
firme din anumite sectorare, operând astfel o discriminare faţă de firmele sau sectoarele care
nu au beneficiat de acest sprijin. În general, ajutoarele sectoriale au fost predominante în
perioada tranziţiei şi au vizat restructurarea sectoarelor economice afectate de transformările
sistemice ale privatizării şi modernizării specifice statelor din Europa Centrală şi de Est. În
acest sens, ajutoarele sectoriale nu sunt destinate corectării sau compensării situaţiilor de eşec
de piaţă, având o eficienţă îndoielnică ca urmare a faptului că sunt acordate de cele mai multe
ori sub influenţă politică, ceea ce împiedică beneficiarii subvenţiilor să se angajeze în
restructurări reale şi prelungeşte agonia firmelor incapabile să funcţioneze eficient pe piaţă în
mod independent.
Ajutorul de stat – consideraţii în contextul crizei economico-financiare
Referindu-se la situaţia politicii în domeniul ajutorului de stat în contextul crizei,
Neelie Kroes, comisarul european pentru concurenţă, afirma în 17 februarie 2009 că „trebuie
să fim flexibili în procedure, dar nu în principii”, sugerând în acest fel necesitatea unei
abordări calitative cu privire la gestionarea fondurilor publice, în condiţiile în care efectele
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crizei s-au propagat cu rapiditate din sectorul financiar în ansamblul economiei reale, atât în
economiile de piaţă dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare. În faţa acestor provocări,
Comisia Europeană a resimţit necesitatea modificării temporare a mecanismelor de acordare a
ajutorului de stat, făcând apel în acest sens la articolul 87 alineatul (3), litera (b) pentru a putea
declara compatibile cu piaţa internă ajutoarele care vizează a „remedia perturbări grave ale
economiei unui stat membru”. Ca urmare, Comisia a adoptat „Cadrul comunitar temporar
pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei
crize financiare şi economice”, oferind instrumente suplimentare cu ajutorul cărora să poată
combate efectele contracţiei creditului asupra economiei reale (ajutor de minimis,
împrumuturi publice sau private subvenţionate, garanţii etc.).
În contextul noilor provocări ale crizei, statele din Europa Centrală s-au dovedit
vulnerabile ca urmare a moştenirii unor deficienţe structurale din perioada tranziţiei, dintre care
unul dintre cele mai importante se referă la eficienţa şi sustenabilitatea mecanismului
concurenţial specific economiei de piaţă. Din punct de vedere cantitativ, este indiscutabil faptul
că nivelul ajutorului de stat a crescut considerabil, fiind însă în egală măsură importante
obiectivele acordării sprijinului şi efectele atât reale, cât şi potenţiale pe care le pot avea cu
privire la distorsionarea concurenţei. De asemenea, principalul obiectiv al ajutoarelor de stat
trebuie să fie în continuare corectarea eşecurilor de piaţă şi consolidarea competitivităţii pe
termen lung, menţinându-se principiul concurenţei nedistorsionate la nivelul pieţei interne a UE.
Deşi este prea timpuriu pentru a se putea face previziuni cu privire la consecinţele de
durată ale crizei, precum şi la transformările de substanţă care au intervenit sau vor interveni
în relaţia dintre stat şi mediul privat, atât din perspectivă teoretică, cât şi empirică, putem
considera că suportul public corect dimensionat şi orientat conform necesităţilor pieţei poate
constitui un factor pozitiv în vederea deblocării procesului de creditare şi stimulării
investiţiilor necesare pentru obţinerea de beneficii pe termen lung.
Concluzii
Sintetizând, se poate constata că politica în domeniul concurenţei şi politica în
domeniul ajutorului de stat sunt interdependente în asigurarea funcţionării corespunzătoare a
mecansimelor de piaţă şi în corectarea inevitabilelor eşecuri de piaţă care pot să apară în
economie. Deşi din punct de vedere al perioadei de tranziţie, politica în domeniul ajutorului de
stat a lăsat numeroase probleme nerezolvate sau doar parţial soluţionate, cum sunt de exemplu
compatibilizarea sub aspect cantitativ şi calitativ cu situaţia din Europa Occidentală sau
existenţa unei legături nu suficient de solide între procesul de creştere economică şi
direcţionarea eficientă a ajutoarelor de stat dinspre obiectivele sectoriale spre cele orizontale,
politica în domeniul ajutorului de stat se poate dovedi o componentă de primă importanţă a
politicilor publice în vederea soluţionării eficiente a problemelor actuale într-un nou context
economic şi social definit de provocările crizei economico-financiare internaţionale.
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Rezumat. Politica fiscală reprezintă un important instrument guvernamental pentru
gestionarea economiei, cu impact asupra cererii agregate, modului de alocare a resurselor şi
distribuirii veniturilor. Acest articol este axat pe politica fiscală a României pe timpul crizei
mondiale, oferind o privire de ansamblu asupra circumstanţelor ce au condus la
dezechilibrele fiscale şi analizează măsurile fiscale pentru combaterea efectelor crizei.
Concluzia este că România a aplicat o politică fiscală inconsistentă şi ineficientă, care a
contribuit la dezechilibrele macroeconomice şi a mărit presiunea fiscală asupra mediului de
afaceri. De aceea, este necesară implementarea unui cadru fiscal consolidat pe termen mediu,
care să asigure sustenabilitatea politicii fiscale.
Cuvinte-cheie: politică fiscală; deficit bugetar; măsuri fiscale; dezechilibre fiscale;
venituri şi cheltuieli bugetare.
Coduri JEL: E62, E64, E65, H20.
Cod REL: 8K.
1. Introducere
Politica fiscală reprezintă un important instrument pentru gestionarea economiei naţionale,
având capacitatea de a influenţa valoarea adăugată totală a producţiei fabricate, adică produsul
intern brut (PIB). Posibilitatea de a influenţa acest indicator prin modificarea cererii agregate îi
conferă rolul potenţial de instrument de stabilizare economică. Guvernele au la îndemână
instrumente variate pentru promovarea celor mai importante obiective: alocarea resurselor,
stabilizarea economică, redistribuirea veniturilor şi creşterea economică. De-a lungul timpului,
aceste instrumente au suferit schimbări, dar cele mai importante obiective guvernamentale au
rămas cele patru menţionate mai sus (Tanzi, 2008, pp. 17-18). Cheltuielile publice reprezintă
instrumentul fiscal tradiţional. Atât nivelul cheltuielilor publice, cât şi structura acestora sunt
importante şi pot fi considerate instrumente separate. Impozitarea reprezintă celălalt instrument
fiscal important, care conţine cel puţin patru instrumente potenţiale separate, respectiv nivelul
impozitării, structura impozitelor, cheltuielile bugetare şi stimulentele fiscale.
Există trei poziţii posibile ale politicii fiscale. O politică fiscală neutră implică un
buget echilibrat în care cheltuielile publice sunt egale cu veniturile. Cheltuielile bugetare sunt
finanţate în întregime de veniturile bugetare şi, în principiu, rezultatul fiscal are un efect
neutru asupra nivelului activităţii economice. O politică fiscală expansionistă implică o
creştere netă a cheltuielilor bugetare (care sunt mai mari decât veniturile), printr-o majorare a
cheltuielilor bugetare sau o diminuare a veniturilor, ori printr-o combinaţie a celor două. O
politică fiscală contracţionistă apare atunci când cheltuielile bugetare nete (mai mici decât
veniturile bugetare) sunt diminuate fie printr-o majorare a veniturilor bugetare sau o reducere
a cheltuielilor sau printr-o combinaţie a celor două.
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2. Politica fiscală a României: evoluţii recente
Economia românească a traversat o perioadă de creştere economică între anii 2003-2008,
asociată cu procesul de aderare la Uniunea Europeană. Creşterea economică a fost în medie de
peste 6,5% pe an, atingând nivelul de 7,1% în 2008. O mare parte din creşterea absorbţiei interne
s-a datorat investiţiilor private: o dată cu perspectiva certă a aderării, fluxurile de capital, în special
investiţiile străine directe, au fost atrase de percepţia unui risc scăzut al investiţiilor care a făcut din
România o locaţie favorabilă de investire (Banca Mondială, 2009, p. 6). Pe de altă parte, modelul
de creştere al României a implicat dezechilibre externe şi fiscale mari şi nesustenabile, creşterea
economică generată de cererea internă realizându-se pe seama creşterii acestor dezechilibre.
Nivelul ridicat al împrumuturilor externe a condus la o creştere rapidă a datoriei externe.
Expansiunea rapidă a procesului de intermediere financiară, combinată cu perspectiva unor de
venituri în continuă creştere, au condus la creşterea cererii interne, dar şi la o majorare
corespunzătoare a importurilor. Pauwels arată că un soldul negativ al balanţei de plăţi externe,
datorat repatrierii profitului de către investitorii direcţi şi plăţilor de dobânzi, a fost compensat
prin transferuri curente, incluzând în primul rând remitenţele şi fondurile europene (Pauwels,
2009, p. 1). Împrumuturile realizate cel mai adesea în valută au majorat expunerea
gospodăriilor şi companiilor, iar pierderile mari din sectorul privat au fost accentuate de
creşterea deficitelor fiscale. Astfel, deficitul contului curent s-a majorat de la 5,8% la 12,3%
din PIB, între 2003 şi 2008, al cincilea între statele membre ale UE.
Ca urmare a creşterii în termeni reali a PIB, inflaţia a ajuns la 6,3% în 2008, mult mai
mare decât previziunea de 5,4%. Mai mult, anii de politică bugetară prociclică au condus la
deteriorarea considerabilă a poziţiei fiscale, cu deficit structural în creştere de la 1,7% din PIB în
2005 la 7,22% în 2008. Între 2005 şi 2008, cheltuielile bugetare s-au dublat în termeni nominali,
iar ponderea sectorului public în economie a crescut de la 32% din PIB la 37%. Cheltuielile
salariale din sectorul bugetar au devenit mai mult decât duble, datorită majorărilor salariale
substanţiale şi angajărilor în sistemul bugetar (FMI, 2009b, pp.10-11). Această dublare nu a
corespuns unei creşteri corespunzătoare în valoare şi calitate a serviciilor publice (Banca
Mondială, 2009, p. 7).
În trimestrul patru al anului 2008, efectele crizei economice au început să se facă simţite şi
în economia românească. Aceste efecte au ajuns în ţara noastră cu un decalaj, iar consecinţele reale
au fost acelea că România s-a confruntat cu o încetinire bruscă a creşterii economice, cauzatoare de
probleme. Finanţarea în valută a expansiunii cererii interne şi presiunile unei economii supraîncălzite
s-au sfârşit brusc la începutul trimestrului al patrulea, având în vedere restrângerea semnificativă a
intrărilor fluxurilor de capital datorată creşterii aversiunii investitorilor faţă de eventualele riscuri
interne şi diminuării veniturilor disponibile. Astfel, cererea internă s-a contractat cu aproape 2% în
trimestrul al patrulea faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, comparativ cu creşterea medie de
14,5% din primele trei trimestre, comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2008. Condiţiile de finanţare
s-au înăsprit, lăsând guvernul incapabil să finanţeze deficitul ridicat la un cost rezonabil. Astfel că,
poziţia fiscală la sfârşitul lui 2008 s-a deteriorat considerabil şi deficitul lunar al bugetului general
consolidat a înregistrat cel mai mare declin din ultimii ani, deşi creşterea economică a fost cea mai
ridicată între statele Uniunii Europene.
Deficitul bugetar a fost de 4,9% din PIB, calculat prin metoda cash (de la 0,8% din
PIB în 2005), şi de 5,4% din PIB conform metodei europene de calcul (ESA 95). Acest nivel a
depăşit pragul maxim de 3% stabilit prin Pactul de Stabilitate şi Creştere Economică, şi a fost
mai mult decât dublu faţă de ţinta oficială de 2,4% din PIB stabilită la rectificarea bugetară
din martie 2008. Abaterea considerabilă s-a datorat în principal unei slabe planificări şi
execuţii bugetare, care a condus la cheltuieli curente mai mari decât cele prevăzute, mai ales
pentru salarii şi transferuri sociale (Comisia Europeană, 2009a, p. 247). În plus, proiecţiile de
venituri mult prea optimiste nu s-au îndeplinit şi o scădere bruscă a nivelului colectării
veniturilor în ultimele două luni ale anului, datorită încetinirii creşterii economice, s-a adăugat
rezultatelor sub aşteptări. 70% din deficit a fost creat în ultimele două luni ale anului 2008,
fiind finanţat pe termen scurt cu scadenţă la trei luni, lăsând moştenire finanţarea precară a
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deficitului. A devenit evident că principalul risc pentru politica fiscală în 2009 este finanţarea
măsurilor populiste (cum ar fi creşterea pensiilor) aprobate în timpul campaniei electorale
pentru alegerile din 30 noiembrie. Aceasta, combinată cu tendinţa de politică fiscală
prociclică, a majorat substanţial riscul de ţară la sfârşitul lui 2008 şi începutul lui 2009.
Având în vedere aceste evoluţii, concluzionăm că gestionarea creşterii economice s-a
dovedit a fi dificilă pentru România: dezechilibrele macroeconomice s-au adâncit datorită
unui exces persistent al consumului şi investiţiilor peste veniturile disponibile, apărând astfel
o inflaţie ridicată. Politica fiscală a contribuit la aceste dezechilibre prin cheltuieli mai mari
decât veniturile realizate din creşterea economică (ceea ce a condus la deficit bugetar). Din
păcate, România a ratat ocazia de a-şi crea rezerve în perioada de continuă expansiune, ca
măsură de protecţie împotriva unei posibile încetiniri a ritmului de creştere (Fernández-Ansol,
Jaeger, 2008). În opinia noastră, o parte din rezultatele creşterii economice ar fi trebuit
economisită pentru a crea spaţiul necesar unei expansiuni fiscale în cazul unei scăderi
considerabile a intrărilor de capital şi ale economiei în general. Încetinirea bruscă a ritmului
de creştere a pus o presiune puternică asupra poziţiei fiscale, în contextul în care aceasta era
deja slăbită din cauza inconsecvenţei, numărului mare de taxe şi schimbărilor frecvente ale
acestora, rezultând o creştere a presiunii fiscale asupra mediului de afaceri.
3. Măsurile fiscale ca răspuns la recesiunea mai profundă decât estimările
din 2009
Criza financiară şi efectele sale asupra economiei reale, prin intermediul canalelor de
transmisie valutare, comerciale, financiare şi de încredere, au făcut ca obligaţia de rectificare a
dezechilibrelor să devină şi mai urgentă. Pentru a reclădi încrederea investitorilor, noul guvern
a trebuit să schimbe sensul politicii fiscale expansioniste a României şi să promoveze un buget
consolidat pe 2009 credibil din punct de vedere fiscal (Pauwels, 2009, p. 1). Credibilitatea
oricărei strategii fiscale consolidate trebuie să fie însoţită de începerea implementării unui
cadru fiscal pe termen mediu şi de redirecţionarea cheltuielilor bugetare către investiţii
productive.
Bugetul pe 2009 adoptat în februarie 2009 este, în opinia noastră, primul răspuns
împotriva efectelor crizei economice şi financiare şi a recesiunii economiei româneşti. El a
conţinut mai multe măsuri pentru scăderea deficitului bugetar, aceasta având un rol cheie în
recâştigarea încrederii investitorilor şi în evitarea intrării ţării într-o criză de finanţare.
Coordonatele sale principale au fost: (i) îngheţarea salariilor din sectorul public, reducerea
stimulentelor şi eliminarea a 137,000 de locuri vacante; (ii) reducerea cheltuielilor cu bunuri şi
servicii, subvenţiilor şi cheltuielilor de capital care nu erau de natură investiţională; (iii)
limitarea creşterii pensiilor la inflaţie; (iv) o creştere cu 3,3% a contribuţiilor la asigurări sociale;
şi (v) devansarea calendarului de creştere a accizelor. Pe de altă parte, guvernul a planificat o
creştere substanţială a investiţiilor publice în 2009 comparativ cu 2008: (i) 10,2 mld. EUR
alocate investiţiilor publice, şi (ii) adoptarea legislaţiei privind parteneriatul public-privat pentru
stimularea investiţiilor în infrastructură. Specialiştii au considerat că, chiar dacă guvernul a fost
hotărât pentru o absorbţie mai mare a fondurilor decât în anii anteriori, obiectivele pentru 2009
ar putea fi considerate prea optimiste (Molnar, Manea, 2009a, p. 2). Dată fiind nevoia de
consolidare fiscală, doar un set limitat de măsuri de stimulare fiscală a fost adoptat, având ca
obiectiv susţinerea afacerilor, o bună funcţionare a pieţei forţei de muncă, şi susţinerea
veniturilor gospodăriilor: (i) extinderea programului de reînnoire a parcului auto prin creşterea
primei de casare şi a numărului de autoturisme cuprinse în program; (ii) creşterea capitalului a
două bănci din proprietatea statului (CEC Bank şi Eximbank); (iii) susţinerea pensiei minime
garantate de 350 RON; şi (iv) prelungirea perioadei de primire a ajutorului de şomaj cu trei luni.
Putem concluziona că bugetul relativ auster pe 2009 s-a bazat pe „responsabilitate
fiscală”, dar după atâţia ani de creşteri neîngrădite a cheltuielilor salariale, nu a fost suficient
pentru a corecta dezechilibrele externe ale României şi pentru a asigura accesul acesteia la
finanţarea necesară acoperirii deficitului bugetar. Mai mult, ţinta stabilită de 2% din PIB
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pentru deficitul bugetar s-a dovedit a fi prea optimistă. Argumentăm prin câteva valori
semnificative legate de execuţia bugetară pentru trimestrul I al anului 2009: deficitul bugetar a
fost de 1,5% din PIB, veniturile bugetare a scăzut cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului
2008, iar cheltuielile bugetare au crescut cu 14%, faţă de trimestrul I 2008. Având în vedere
această situaţie, guvernul român a încercat să găsească soluţii de urgenţă pe termen scurt
pentru a diminua dezechilibrele fiscale şi pentru a recâştiga încrederea investitorilor. Astfel că,
trimestrul al doilea al anului 2009 a debutat cu o rectificare bugetară, de natură să reflecte un
mediu economic şi financiar cu mai mute constrângeri, şi care a redirecţionat cheltuielile către
domenii de interes prioritar (investiţii şi protecţie socială). Cursul de schimb a fost rectificat la
4,3 lei pentru 1 EUR, de la 4 lei, şi ţinta de deficit bugetar a fost stabilită la 4,6% din PIB,
bugetul bazându-se acum pe o contracţie economică de 4%. Pentru a se încadra în ţinta de
deficit a fost necesară o ajustare cu 1,1% din PIB, prin reducerea în continuare a cheltuielilor
şi creşterea veniturilor, introducându-se impozitul minim (forfetar) şi eliminându-se unele
situaţii de cotă redusă şi deduceri ale TVA.
Autorităţile au conceput un Program economic, intenţionând să atenueze efectele
scăderii masive ale intrărilor de capital, vizând în acelaşi timp diminuarea dezechilibrelor
externe şi fiscale şi întărirea sectorului financiar. În ceea ce priveşte politica fiscală, planul de
acţiune are în vedere recuperarea deteriorării poziţiei fiscale prin reduceri substanţiale de
cheltuieli şi suplimentarea veniturilor. Reformele fiscale planificate au fost concepute astfel
încât să prevină noi presiuni ale cheltuielilor, să îmbunătăţească procesul bugetar şi să asigure
eficienţa colectării veniturilor şi operaţiunilor bugetare pe termen mediu. Programul a stat la
baza cererii adresate către Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru un Acord Stand-By
pentru România, autorităţile asumându-şi eşecul în gestionarea finanţelor publice. Ţara intrând
în recesiune, o relaxare a politicii fiscale pentru a atenua efectele crizei nu a mai fost posibilă,
din păcate, datorită unor cheltuieli mult prea mari pentru a mai putea garanta sustenabilitate pe
termen mediu şi a posibilităţilor limitate ale guvernului de a finanţa deficitul bugetar ridicat
(FMI, 2009b, p. 6). În aceste condiţii, autorităţile au decis să solicite ajutor financiar extern.
Uniunea Europeană, FMI, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare au răspuns punând la dispoziţie asistenţă
financiară pentru România în valoare de aproape 20 mld. EUR (aproape 12 mld. disponibile în
2009, 7 mld. în 2010 şi 1 mld. în 2011). Aranjamentul financiar multilateral a redus prima de
risc pentru România iar scăderea cotaţiilor CDS a extins posibilităţile de acces la finanţare
externă mai ieftină de pe pieţele de capital (Molnar, Manea, 2009b, p. 2).
Contrar situaţiilor Ungariei şi Lituaniei, unde pachetul de asistenţă financiară a răspuns
unor situaţii acute de criză ce au implicat bănci importante (OTP în Ungaria şi Parex în
Lituania), ajutorul financiar pentru România a avut un caracter preventiv şi a fost conceput
pentru a asigura continuitatea stabilităţii macro-financiare (Comisia Europeană, 2009b, p. 13).
John Lipsky, Directorul general adjunct al FMI, a susţinut că „asistenţa financiară comună (...)
va da asigurări pieţelor că obligaţiile externe ale României vor fi îndeplinite” (FMI, 2009a). În
plus, aceasta ar trebui să uşureze presiunile generate de finanţarea pe termen scurt şi să asigure
perspectivele economice pe termen mediu, transmiţând un semnal puternic de încredere
comunităţii internaţionale referitor la faptul că, o dată cu implementarea consecventă a
Programului economic convenit, România ar trebui să depăşească dificultăţile şi va reveni cu
o economie mult mai echilibrată şi flexibilă.
În Scrisoarea de Intenţie, autorităţile au subliniat raţiunea adoptării Programului
economic, acesta cuprinzând măsurile de consolidare şi reformare a administraţiei fiscale, de
reformare structurală şi supraveghere a sectorului financiar, pentru implementarea cărora se
solicită sprijinul financiar, şi au descris obiectivele economice. Pentru a îndeplini aceste
obiective, programul urmăreşte: (i) să întărească politica fiscală pentru a reduce în continuare
nevoile de finanţare ale guvernului şi pentru a îmbunătăţi sustenabilitatea fiscală pe termen
lung; (ii) menţinerea unei capitalizări bancare adecvate şi a lichidităţii pe piaţa financiară
internă; (iii) reducerea durabilă a inflaţiei; şi (iv) asigurarea unei finanţări externe adecvate şi
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îmbunătăţirea nivelului de încredere (FMI, 2009b, p. 1). Strategia fiscală s-a bazat pe o serie
de măsuri de natură să genereze economii pe termen lung şi să îmbunătăţească calitatea
finanţelor publice prin intermediul reformării sectorului public. Autorităţile au avut în vedere
măsuri în mai multe domenii: (i) restructurarea sectorului public pentru a reduce personalul
angajat în acest sector, împreună cu reformarea sistemului de salarizare; (ii) reformarea
sistemului de pensii; (iii) implementarea Legii Responsabilităţii Fiscale şi a unui cadru fiscal
pe termen mediu; (iv) reformarea întreprinderilor de stat; (v) restructurarea relaţiilor
financiare cu autorităţile locale şi entităţile ce se autofinanţează pentru a asigura o mai mare
asumare a responsabilităţii financiare; (vi) îmbunătăţiri în administrarea fiscală; şi (vii)
raţionalizarea programelor de asistenţă socială (Guvernul României, 2009, p. 4).
Pe parcursul celui de al doilea trimestru al anului 2009, datele arătau că încetinirea
creşterii economice s-a adâncit, contracţia economică fiind de 8,8% faţă de aceeaşi perioadă a
anului 2008, depăşind declinul de 6,2% din trimestrul anterior. Aceasta demonstrează o
perspectivă deficitară asupra colectării veniturilor, în timp ce veniturile corporative şi ale
gospodăriilor au continuat să scadă. În ciuda eforturilor de a corecta dezechilibrele fiscale, de
a îmbunătăţi colectarea veniturilor şi controlul cheltuielilor în administraţia centrală, execuţia
bugetară pentru semestrul I al lui 2009 a arătat că veniturile bugetare au scăzut cu 5,1% din
PIB, faţă de semestrul I 2008 şi cheltuielile bugetare au crescut cu 5,6% din PIB în aceeaşi
perioadă. Deşi în 2009 aproape 9 mld. EUR au fost alocate investiţiilor (7% din PIB), după
primele şase luni doar 33% din suma programată pentru tot anul a fost cheltuită. În timp ce în
Bulgaria, Cehia şi Polonia proiectele in construcţii civile au crescut în primele cinci luni ale
anului 2009, în România investiţiile în infrastructură au scăzut cu 15% pe o bază de
comparaţie anuală (Molnar, Manea, 2009b, p. 2).
La sfârşitul lui august 2009, Guvernul României a aprobat cea de-a doua rectificare
bugetară. Condiţiile economice precare, lipsa de continuitate a măsurilor, deteriorarea creşterii
economice, randamentul scăzut al veniturilor şi depăşirile la cheltuielile curente, mai ales la
salarii, au ridicat deficitul bugetar la 7,3% din PIB (noua ţintă de deficit stabilită împreună cu
FMI), faţă de precedentul 4,6%, cu o rată a inflaţiei de 4,3% şi o contracţie economică între 88,5%. După rectificare, veniturile bugetare sunt prevăzute a reprezenta 31,6% din PIB, iar
cheltuielile 38,9% din PIB.
Deşi FMI a ridicat ţinta de deficit bugetar la 7,3% din PIB pentru 2009, guvernul încă
se străduieşte să stabilizeze situaţia fiscală. Economii bugetare (de circa 5,5 mld. RON) sunt
planificate a se realiza prin mai multe iniţiative: trimiterea angajaţilor din sistemul bugetar
intr-un concediu fără plată (pentru 8 zile în perioada noiembrie-decembrie, o perioadă mai
scurtă decât cea anunţată iniţial de 10 zile), eliminarea sporurilor pentru timpul lucrat
suplimentar, dar şi reducerea cheltuielilor cu bunuri şi servicii. În timp ce politica fiscală
restrictivă a menţinut sentimentul negativ pentru risc în rândul investitorilor străini, a apărut
riscul unei instabilităţi politice care a crescut pe măsură ce şomajul a crescut, iar veniturile
reale au scăzut odată cu reducerea cheltuielilor în sistemul public. Există încă posibilitatea ca
deficitul bugetar stabilit să fie depăşit.
În ceea ce priveşte eficienţa măsurilor fiscale, opinia noastră este aceea că unele dintre
ele au condus la o presiune fiscală mai mare asupra cetăţenilor şi companiilor, contrar
recomandărilor Comisiei Europene, cuprinse în Planul European de Redresare Economică, de
„a proteja ocuparea forţei de muncă şi de a promova spiritul antreprenorial” (Comisia
Comunităţilor Europene, 2008, p. 10):
• Pentru a reduce pierderile de venituri datorate unei largi zone economice „gri”,
guvernul a introdus obligaţia plăţii unui impozit minim (forfetar) asupra cifrei de afaceri a
agenţilor economici. Suntem de părere că îmbunătăţirea colectării veniturilor ar fi fost mai
eficientă, deoarece impozitul minim a condus la autolichidarea multor microîntreprinderi, la
creşterea şomajului şi scăderea iniţiativei private;
• Creşterea obligaţiilor sociale, respectiv a contribuţiilor sociale cu 1% pentru
angajaţi şi cu 2,3% pentru angajatori;
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• Întârzieri mari la rambursarea TVA pentru firmele exportatoare, conducând la lipsa
de lichidităţi pentru acestea;
• S-a decis ca din trimestrul al doilea al anului 2009 profitul reinvestit să fie scutit de
impozit, dar decizia a fost revizuită şi amânată pentru trimestrul al patrulea. Apreciem că
efectul pozitiv al acestei măsuri este foarte redus având în vedere că multe întreprinderi vor
avea pierderi în 2009;
• Trimiterea angajaţilor din sectorul bugetar în concediu fără plată pentru 8 zile,
măsură care este contrară recomandării Comisiei Europene conţinută în Planul European de
Redresare Economică: „prioritatea principală trebuie să fie protejarea cetăţenilor Europei de
efectele cele mai grave ale crizei financiare” (Comisia Comunităţilor Europene, 2008, p. 10).
Un alt angajament de a reduce cheltuielile bugetare cu 0,6% vizează concedierea unui mare
număr de angajaţi din sistemul public până la jumătatea lui 2010.
În aceste condiţii, conform unui studiu realizat de centrul de cercetare în domeniul
economiei CESifo Group publicat în august 2009, amploarea şi structura măsurilor luate de
România pentru a lupta împotriva crizei financiare şi economice au fost evaluate cu nota 1,3
(scara WES: nota 9 – măsuri absolut suficiente; nota 5 – măsuri mai mult sau mai puţin
suficiente; nota 1 – măsuri insuficiente) (Stangl, Nerb, 2009, p. 7).
4. Redresarea treptată şi corectarea dezechilibrelor fiscale: perspective
pe termen scurt
În semestrul al II-lea al anului 2009 au apărut primele semne ale redresării economice,
ca rezultat al cererii externe. Declinul în producţia industrială şi exporturi a fost moderat şi
evoluţia creditului privat a devenit pozitivă după mai multe luni de creştere negativă.
Previziunile anticipează că acest trend se va consolida în trimestrele ce vor urma (Comisia
Europeană, 2009, pp. 138-140). Se apreciază că redresarea cererii interne se va produce cu
întârziere din cauza şomajului încă ridicat şi scăderii ritmului acţiunilor de stopare a
creşterilor salariale. În aceste condiţii, presiunile asupra cursului de schimb s-au diminuat.
Creşterea reală a PIB se aşteaptă să devină pozitivă în trimestrul I al anului 2010, însemnând o
rată reală de creştere în 2010 în medie de 0,5%, crescând treptat la 2,5% în 2011. Însă,
redresarea va rămâne superficială date fiind: necesitatea ajustărilor fiscale permanente,
diminuarea intrărilor de capital, cel puţin în comparaţie cu perioada dinaintea crizei,
menţinerea în continuare a unei rate ridicate a şomajului.
Oricum perspectiva pozitivă stă sub semnul incertitudinii şi riscurilor. Aşa cum se
arată în Parteneriatul Strategic pentru România, încheiat cu Banca Mondială în 2009,
redresarea depinde de evenimentele la nivel mondial şi de abordarea schimbărilor structurale
de o manieră credibilă şi durabilă. În orizontul apropiat, producţia obţinută poate fi în
continuare scăzută, având în vedere efectele bilanţiere rezultate din deprecierea monedei
naţionale şi inflaţia mai mare decât cea aşteptată, mai ales dacă ieşirile de capital vor fi mai
mari decât cele anticipate.
Extinderea decalajului privind productivitatea, scăderea cererii interne şi recenta
stabilizare a cursului de schimb au diminuat în mod semnificativ presiunile inflaţioniste în
ultimele luni. Deoarece economia revine pe un trend de creştere ceva mai susţinut pentru o
ţară în tranziţie, echilibrele externe se aşteaptă să rămână într-o zonă negativă. Deoarece
ritmul previzionat de creştere a importurilor depăşeşte pe cel al exporturilor, atât deficitul
commercial, cât şi cel al contului curent sunt prevăzute a creşte cu un sfert de procent între
2009 şi 2011.
În ciuda progreselor înregistrate, criza politică a făcut imposibilă implementarea unor
componente importante ale pachetului legislativ: înaintarea bugetului pe 2010 către
Parlament, asumarea acţiunilor necesare pentru încadrarea în ţinta de deficit pe 2010 de 5,9%
din PIB, aprobarea Legii Responsabilităţii Fiscale şi a Reformei pensiilor de către Parlament.
Aşa cum se arată în Prognoza de toamnă a Comisiei Europene (2009c, pp. 138-140), riscurile
pentru bugetul pe 2010 sunt multiple: pe de o parte, adoptarea şi implementarea în întregime a
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Legii Salarizării Unice ar putea contribui la reducerea graduală a cheltuielilor cu salariile
personalului bugetar până la 7% din PIB până în 2015. Similar, progresele privind reformele
fiscale structurale cheie (Legea pensiilor, cea a Responsabilităţii Fiscale) ar putea contribui la
procesul de consolidare fiscală. Pe de altă parte, prezentul blocaj politic poate slăbi sau
întârzia eforturile de consolidare fiscală şi de reformare structurală.
Pentru a creşte competitivitatea pe plan extern şi pentru a diminua deficitul de cont
curent şi inflaţia, România trebuie să implementeze un cadru fiscal coerent pe termen mediu,
pentru a asigura stabilitate fiscală. Autorităţile au propus o serie de reforme de natură să
prevină apariţia presiunilor la cheltuielile-cheie şi să îmbunătăţească procesul bugetar, ceea ce
ar permite guvernului să eficientizeze acest proces, să asigure disciplină în planificarea
bugetară şi să asigure sustenabilitate fiscală pe termen mediu. Componentele importante ale
acestor reforme includ: (i) un cadru pentru îmbunătăţirea procesului de bugetare multianuală;
(ii) limitarea numărului de rectificări bugetare într-un an; (iii) reguli fiscale privind
cheltuielile, datoria publică şi deficitul primar; (iv) înfiinţarea unui consiliu fiscal
independent; şi (v) un cadru pentru gestionarea garanţiilor şi altor datorii contingente.
Una dintre cele mai importante ameninţări la adresa stabilităţii fiscale este sistemul de
pensii aplicat în prezent, care se aşteaptă să conducă la mari deficite în anii următori. Sistemul
actual indexează pensiile în funcţie de salarii, permite creşteri discreţionare ale acestora, se
bazează pe o vârstă mică de pensionare şi exclude anumite grupuri de angajaţi din sistemul
public de la plata contribuţiilor. Reforma pensiilor va schimba gradual indexarea pensiilor în
funcţie de preţurile de consum, contribuţiile vor fi incluse etapizat pentru categoriile excluse,
iar ajustarea graduală a vârstei de pensionare se va realiza devansat faţă de calendarul existent
pentru alinierea la practicile din economiile avansate.
Este necesar, de asemenea, să se revizuiască structura cheltuielilor publice prin
majorarea cheltuielilor ce conduc la creştere economică, reducându-se şi redirecţionându-se
subvenţiile bugetare pe orizontală, şi prin menţinerea creşterilor salariale în strânsă legătură cu
creşterea productivităţii. Un alt obiectiv trebuie să fie intensificarea măsurilor de diminuare a
evaziunii fiscale în sectoare cum ar fi industria pâinii, a băuturilor şi a tutunului, turism,
hoteluri şi restaurante, comerţ, astfel încât să se îmbunătăţească procesul de colectare a
veniturilor. În ceea ce priveşte arieratele fiscale, autorităţile se concentrează deja pe un număr
de măsuri corective la nivel local şi central: (i) decontarea tuturor arieratelor acumulate până
în prezent în 2009 până la sfârşitul lui septembrie 2009 şi a valorii rămase a acestora până la
sfârşitul lui 2010; (ii) condiţionarea accesului instituţiilor publice locale şi a celor
autofinanţate la garanţiile autorităţilor centrale şi suplimentarea transferurilor, de performanţe
satisfăcătoare în reducerea şi eliminarea acestor arierate; şi (iii) iniţierea unui proces de
revizuire a sistemului de control pentru întărirea acestuia în anul 2010.
5. Concluzii
În ultimii ani, politica fiscală a României a fost expansionistă, prociclică, caracterizată
printr-un management fiscal căruia i-a lipsit orientarea strategică pe termen mediu şi care a
condus la acumularea de dezechilibre macroeconomice semnificative reflectate de creşterea
deficitului de cont curent şi deficitului bugetar şi de rata ridicată a inflaţiei. Aceste dezechilibre
externe şi fiscale considerabile au intensificat expunerea României la efectele crizei economice
mondiale. Lipsa de coerenţă a politicii fiscale şi bugetare şi decalajele înregistrate în 2008 au
facilitat deteriorarea percepţiei investitorilor, confirmată de ratingurile scăzute acordate
României de către agenţiile de rating, au mărit presiunile legate de deprecierea monedei
naţionale şi au majorat costurile de finanţare.
În absenţa unei politici fiscale sustenabile şi în condiţiile unei risipe de bani cauzate de
inexistenţa unui management al cheltuielilor publice, echilibrele macroeconomice şi structurale
nu pot fi restabilite. Astfel, politica fiscală aplicată trebuie să fie consecventă cu situaţia
economică existentă şi susţinută prin ajustări adecvate (Donath, Cismas, 2009, p. 94). Aceasta
înseamnă aşezarea la baza politicii publice a performanţelor activităţilor finanţate şi alocarea
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fondurilor pe criteriul eficienţei. Dacă guvernul înregistrează eşecuri în finanţarea investiţiilor
productive şi continuă să canalizeze fondurile către sectoare mai puţin productive, rezultatul va
fi adâncirea crizei, în loc ca instrumentele fiscale să fie utilizate ca pârghii eficiente pentru
stimularea creşterii economice. Astfel, în contextul economic actual, prioritatea României
trebuie să fie combaterea dezechilibrelor macroeconomice şi fiscale care pun în pericol
sustenabilitatea creşterii economice pe termen mediu şi lung.
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Rezumat. Scopul definitoriu al acestui studiu este acela de a desluşi posibilitatea ca
ştiinţa economică să „prescrie” un optim fiscal, atât în privinţa regimului de impozitare
(impozit progresiv vs. cotă unică), cât şi în privinţa nivelului de impozitare. Voi argumenta,
aşadar, necesitatea demitizării unor idei larg răspândite în teoria economică şi în opinia
publică: pe de o parte, ideea că regimul fiscal al cotei unice (flat tax) este mijlocul adecvat
împotriva discriminării fiscale şi redistribuirii avuţiei în societate; pe de altă parte, ideea că
impozitarea proporţională, cota unică, este sursa modernă a prosperităţii economice.
Cuvinte-cheie: politică fiscală; relativism ştiinţific; cotă unică de impozitare; optim
fiscal.
Coduri JEL: B53, D63, H21.
Coduri REL: 8K, 13B, 13D.
Dintotdeauna, „impozitul ca schimb” a fost discursul favorit al elitelor politice
angrenate în şi avantajate de consolidarea statului. Invocând ilegitim „criteriul eficienţei”,
guvernul decide că trebuie să majoreze cutare impozit sau să schimbe regimul fiscal, şi asta
„spre binele economiei”!! Dar cine este de fapt „economia”? În esenţă, economia desemnează
un sistem de interacţiuni voluntare între deţinătorii drepturilor legitime de proprietate. Iar în
arhitectura acestui sistem, politicile guvernamentale nu fac decât să împartă avantaje pentru
unii şi dezavantaje pentru alţii, de unde şi natura inerent conflictuală a tuturor aranjamentelor
bazate pe coerciţie, deci lipsite de etică şi legitimitate.
Este lesne de recunoscut că fiscalitatea împarte societatea în două mari categorii
sociale concurente, după cum a demonstrat John C. Calhoun în al său Disquisition on
Government. Chiar dacă, formal, toţi avem calitatea de „contribuabil”, totuşi, din punct de
vedere economic, unii sunt mai contribuabili decât alţii. Este vorba, pe de o parte, de cei care
îşi dobândesc veniturile din sectorul privat (plătitorii neţi de impozite), care sunt dependenţi
de piaţă, de satisfacerea preferinţelor consumatorilor. Pe de altă parte, este vorba de cei
remuneraţi din bugetele publice (consumatorii neţi de impozite), precum şi de cei ale căror
câştiguri provin din „afacerile” cu statul, care nu sunt subordonaţi pieţei, ci preferinţelor
birocraţiei statale(1).
În prezent, foarte mulţi economişti sunt atraşi de ideea cotei unice. Ei consideră că
sistemul impozitării progresive, prin ratele sale marginale înalte, taxează discriminatoriu,
descurajează investiţiile, distruge locuri de muncă şi încetineşte creşterea economică.
Argumentul standard în favoarea cotei unice aparţine lui Robert Hall şi lui Alvin Rabushka
(1985). Ei arată că avantajul economic al cotei unice ar consta în impunerea unui nivel de
impozitare mai scăzut, de natură să stimuleze economisirea, formarea capitalului şi activitatea
antreprenorială, ceea ce ar atrage, aşadar, creşterea performanţelor economice. Aceasta nu
înseamnă, însă, că impozitarea uniformă ar fi de natură să elimine efectul depresiv pe care, în
general, orice impozitare îl exercită asupra producţiei(2).
În economia de astăzi, care este caracterizată tot mai mult prin intensificarea
globalizării, capitalul şi locurile de muncă migrează către jurisdicţiile în care povara fiscală
este cât mai redusă. Această concurenţă fiscală este fenomenul instituţional care ridică
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serioase bariere în calea puterii statului de a impozita şi reglementa. Până la urmă, paradoxal,
tot piaţa este – după cum vedem – cea care stabileşte constrângeri asupra statului(3), nu
constituţiile sau, la fel de fals, oamenii politici şi birocraţia guvernamentală.
În acest context, pentru obiectivul analizei noastre două fenomene sunt semnificative:
(1) reducerea sistematică a nivelului impozitării; (2) extinderea impozitării proporţionale,
adică adoptarea în numeroase ţări, în special în Europa Centrală şi de Est, a sistemului cotei
unice. Există numeroase exemple ilustrative pentru a considera că aveam de-a face, în această
privinţă, cu o tendinţă globală.
De exemplu, pentru 26 de ţări membre ale OECD, media celor mai mari rate de
impozitare a profiturilor a scăzut de la 41% în 1986 la 32% în 2000 (OECD). Deşi FMI a
pretins, sistematic, că impozitele mici sunt „rele” pentru echilibrul bugetar şi, deci, pentru
performanţa economică, tot studiile FMI demonstrează că economiile cu fiscalitate mai redusă
beneficiază de intrări mai mari de investiţii străine directe decât cele cu o fiscalitate mai
împovărătoare. De pildă, între 1996 şi 2000, patru ţări europene cu regimuri fiscale mai
favorabile – Irlanda, Olanda, Luxemburg şi Elveţia, care deţin doar 9% din PIB-ul european –
au atras 38% din investiţiile americane orientate către Europa. De altfel, Irlanda este cea care
a dat tonul trendului de relaxare fiscală în Europa, prin reducerea nivelului general de
impozitare de la 35% în 1989 la 22% în 2001, impozitul pe profit fiind, în prezent, de 12,5%.
Este de notat faptul că, prin implementarea consecventă a politicilor pro-piaţă, arată Edwards
(2005), Irlanda a devenit ţara cu al doilea nivel al venitului pe locuitor şi cu cel mai scăzut
nivel de impozitare din UE.
În acelaşi timp, reformele fiscale au început să fie atinse, tot mai puternic, de
„revoluţia fiscală” a cotei unice de impozitare. Estonia a fost prima ţară din Europa care a
adoptat, în 1994, o cotă unică de impozitare de 26 de procente. A urmat Letonia, în 1995, apoi
Rusia în 2001 şi Ucraina în 2003. În prezent, în nouă ţări din Europa Centrală şi de Est
funcţionează impozitarea proporţională, cu rate diferenţiate sau nu între impozitul pe venitul
individual şi impozitul pe profit, după cum urmează: Estonia – 24%, respectiv 24%; Georgia –
12%, respectiv 20%; Letonia – 25%, respectiv 15%; Lituania – 33%, respectiv 15%; România
– 16%, respectiv 16%; Rusia – 13%, respectiv 24%; Serbia – 14%, respectiv 14%; Slovacia –
19%, respectiv 19%; Ucraina – 13%, respectiv 25% (Edwards, 2005).
Iar unul dintre „părinţii cotei unice”, profesorul Alvin Rabushka de la Standford
University, apreciază că acesta nu reprezintă decât începutul. Rămâne de văzut, însă, în ce
măsură asemenea rate de impozitare vor rezista presiunilor Uniunii Europene de inhibare a
concurenţei fiscale, de vreme ce armonizarea europeană sună tot mai mult a cartel fiscal.
Două comentarii sunt relevante, în acest context.
În primul rând, pentru sporirea atractivităţii mediilor de afaceri prin reducerea
impozitelor şi extinderea, pe această cale, a bazei impozabile, cota unică nu este – prin jocul
cuvintelor – unica soluţie. Este adevărat că aproape toate propunerile de introducere a cotei
unice au vizat, cel puţin la nivel declarativ, reducerea poverii fiscale de pe umerii
contribuabililor. Însă, este la fel de adevărat că reducerea poverii fiscale poate avea loc şi în
cadrul regimului impozitării progresive. Dar cum ne putem oare imagina că politicienii
americani de astăzi, şi alături de ai mulţii alţii, ar fi dispuşi să se întoarcă la modelul fiscal
existent la începutul secolului al XX-lea? În Statele Unite, introducerea impozitului federal pe
venit, în 1913, cuprindea rate marginale între 1 şi 7 procente(4).
În al doilea rând, trebuie să spunem că începuturile impozitării pot fi desluşite, din
punct de vedere istoric, sub forma „cotei unice”. Vreme de secole, până la invenţia socialdemocrată numită „statul bunăstării”, statul redistributiv, impozitarea a avut cotă unică. De
exemplu, în Europa feudală, în care pactul feudal definea raporturile sociale între suzerani şi
vasali, impozitarea consta în preluarea, în natură, a unei anumite proporţii din producţia
agricolă a celor din urmă. „Zeciuiala” pare a reprezenta strămoşul fiscal, mult mai blând, e
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adevărat, al cotei unice de astăzi. Mai mult decât atât, „reinventarea” cotei unice în zilele
noastre nu schimbă cu nimic, de fapt, natura coercitivă a impozitării.
Haideţi să ne amintim de aprigele controverse purtate în ultimii ani, în România,
asupra „revoluţiei fiscale” a cotei unice. Impozitare progresivă vs. cotă unică, aceasta
devenise noua dilemă care descătuşa imaginaţia analiştilor economici şi a comentatorilor din
mass-media. Iar majoritatea clasei politice şi a oamenilor de stat, care au învăţat relativ uşor
cum stă treaba cu democraţia, promiteau că această schimbare va aduce relansarea economică
şi prosperitatea la care românii n-au încetat să viseze.
Întreaga dezbatere publică devine astfel acaparată de preocuparea de a demonstra
superioritatea unui anumit aranjament fiscal. Cu alte cuvinte, ce sistem fiscal este mai bun, cel
bazat pe impozitarea progresivă sau cel al cotei unice? În acest sens, voi arăta că „alegerea”
între impozitarea progresivă şi cea proporţională este, de fapt, o falsă problemă. Dar, haideţi
să vedem, mai întâi, care sunt opiniile mainstream asupra cotei unice şi, totodată, principalele
argumente invocate în favoarea acesteia.
În consonanţă cu accepţiunea populară, la întrebarea „Ce este cota unică?” Daniel
Mitchell (2005) descrie acest regim fiscal ca fiind unul „simplu, cinstit [...], care tratează toţi
contribuabilii în mod egal”. Însă, recunoaşterea unui plus de simplitate administrativă nu
justifică împărtăşirea, din considerente etice şi economice, şi a celorlalte atribute ale cotei
unice.
După cum am văzut deja, teoria economică şi filozofia politică ne învaţă că, din punct
de vedere ştiinţific, nu putem argumenta că vreun impozit, indiferent de natura şi nivelul său,
este unul cinstit. Ce, şi pentru cine, poate fi cinstit, într-o acţiune care nu se bazează pe
acordul de voinţă liber consimţit, ci pe violenţă şi coerciţie? Altfel, ar rezulta implicit că este
cinstit, adică etic, ca cel care se opune oricăror pretenţii ale statului asupra roadelor muncii
sale să înfunde puşcăria, pe acest motiv. Aceasta ar însemna, nici mai mult nici mai puţin, că
orice decizie (a se citi „dictatură”) a majorităţii este una etică, justă. În realitate, suntem în
imposibilitatea de a valida, ştiinţific, acţiunile statului, atât prin argumentul iluzoriu al
eficienţei, cu atât mai puţin prin cel al eticii (Marinescu, 2005, pp. 49-54). Iar de aici rezultă
că niciun regim fiscal nu poate trata „toţi contribuabilii în mod egal”(5), deci nici un regim
fiscal nu poate trece testul neutralităţii.
În pasiunea tuturor acestor dezbateri asupra naturii regimului fiscal, „specialiştii” au
neglijat tocmai elementul esenţial: povara fiscală generală. Adevărata problemă nu priveşte
modalitatea de impozitare, progresivă sau proporţională, ci acel aranjament fiscal care
„socializează” cât mai puţină proprietate privată. Cu alte cuvinte, în sensul parabolei utilizate
ca moto, trebuie să intereseze mai degrabă numărul penelor jumulite (nivelul general al
impozitării), nu atât modul de jumulire a gâştei (natura impozitării). Este, în continuare, o
chestiune ce ţine primordial de etică şi, complementar, de eficienţă.
Numeroşi economişti celebri, printre care şi Friedrich Hayek (1998) şi Milton
Friedman (1995), de exemplu, susţin că rata unică de impozitare prezintă avantaje importante
rezultate din absenţa discriminărilor pe care, inevitabil, impozitarea progresivă le face între
indivizi. Aceasta nu înseamnă însă că uniformitatea fiscală à la Hayek echivalează, în mod
necesar, cu „neutralitatea fiscală”. Este ca şi cum ai pretinde că exproprierea uniformă ar fi
„mai etică” decât cea discriminatorie; în ultimă instanţă, pentru un zbor sănătos al gâştei,
pentru favorizarea prosperităţii acesteia, este important ca gâsca să fie deposedată de cât mai
puţine pene.
Cu privire la sursa prosperităţii economice, argumentele nu pot fi reduse numai la
numitorul comun al „cotei unice”: sursa reală a prosperităţii nu stă, în sine, în cota unică, ci
într-un nivel redus de impozitare. Faptul că, în general, cota unică este pusă în relaţie cu un
nivel mai scăzut al impozitării, nu înseamnă că, în mod necesar, impozitarea proporţională
atrage reducerea poverii fiscale. Fixarea cotei unice, de exemplu, sub 20%, nu are valoare de
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principiu. Ne putem imagina şi cote unice fixate la nivelul de 50%, ori chiar peste, cam cât
extrage în prezent statul bunăstării din Europa Occidentală.
Din acest motiv, o impozitare progresivă cu rate cuprinse, de exemplu, între 1% şi 7%,
precum în SUA la începutul secolului al XX-lea, este bineînţeles preferabilă unei cote unice
de… 16%. În consecinţă, în funcţie de nivelul general de impozitare, regimul fiscal progresiv
poate fi mai favorabil acumulării de capital şi investiţiilor decât cel proporţional. Este acelaşi
lucru cu a spune că deficitul bugetar poate fi mai avantajos progresului economic decât
echilibrul bugetar. Depinde la ce nivel al bugetului se realizează deficitul, respectiv echilibrul
bugetar: de exemplu, un deficit de 1% din PIB – atunci când bugetul reprezintă, să zicem, un
20% din producţia naţională – descrie o situaţie preferabilă unui echilibru bugetar care s-ar
manifesta la un nivel de 60% din aceeaşi producţie.
În concluzie, decizia oamenilor de stat de a impozita progresiv sau proporţional este,
din punct de vedere ştiinţific, absolut irelevantă. Problema are, de fapt, natură neştiinţifică,
fiind vorba exclusiv de o decizie politică. Însă, prin complicitatea oamenilor „de ştiinţă”,
problemele politice – privind păstrarea ori câştigarea puterii politice – capătă, fraudulos,
pretenţii ştiinţifice. Ce poate fi însă ştiinţific în construirea de politici care îndeamnă,
instituţional, ca unii să trăiască pe spinarea altora?
Argumentul calculului economic relevă caracterul relativist, arbitrar, al oricărei politici
fiscale. Care sunt raţiunile pe baza cărora guvernul a propus o rată unică de impozitare de
16%? De ce nu 16,5%, sau 20%, sau 10%, să fie număr rotund? Care sunt calculele utilizate,
în general, în stabilirea ratei de impozitare? Este oare vorba de acel impozit (optim) la care
economia este înfloritoare şi „merge” cel mai bine?
Opţiunile fiscale ale guvernelor care au adoptat cota unică ne dezvăluie marea
diversitate a ratelor de impozitare utilizate. Pretutindeni şi succesiv, asistăm la reformarea
sistemelor fiscale naţionale, prin schimbarea naturii şi nivelului impozitelor. Raţiunile se
contopesc, cel mai adesea, în programele electorale prin care politicienii caută să valorifice
conjunctura economică în care se găsesc. În consecinţă, alegerea regimului fiscal nu poate fi
subordonată unui raţionament ştiinţific, obiectiv, care să aibă la bază legităţile universale ale
ştiinţei economice. Această opţiune este una politică, după cum bine recunoaşte şi Alvin
Rabushka, într-un interviu ce survine adoptării în România, de la 1 ianuarie 2005, a cotei
unice de impozitare(6).
Ei bine, opţiunea pentru un anumit regim fiscal nu este şi nici nu poate fi una
obiectivă, ştiinţifică. Nu este vorba nici de a asigura „bunul mers” al economiei şi nici de a
reduce costurile de colectare a impozitelor, aşa cum zelos trâmbiţează adesea autorităţile
fiscale. Numai în sfera proprietăţii private poate exista interes pentru economisirea costurilor,
deoarece numai în condiţii de piaţă risipa este penalizată, prin pierderi şi, eventual, prin
faliment. Din nefericire, nu ne putem imagina cum ar falimenta un guvern din cauza…
„costurilor mari de colectare a impozitelor”!!
Unii economişti consideră că, de vreme ce raţiunea impozitării ar fi aceea de a furniza
mijlocul de finanţare a bunurilor publice, atunci regimul fiscal trebuie subordonat necesităţii
de a produce bunurile publice. De exemplu, Richard Epstein (1985, pp. 297-303) arată că
impozitarea trebuie să fie mai degrabă proporţională, decât progresivă, deoarece oamenii nu
beneficiază de bunurile publice într-o manieră progresivă.
Însă, dacă logica raţionamentului „bunurilor publice” este dusă până la capăt, atunci
soluţia ar trebui să fie, de fapt, alta. Deducerea ei se întemeiază pe însăşi natura economică a
bunurilor publice: utilizarea lor de către o persoană nu reduce disponibilitatea acestora pentru
celelalte persoane din comunitate. Astfel, s-ar putea pretinde că, în virtutea atributelor de nonexclusivitate şi non-rivalitate ale bunurilor publice, nimeni nu beneficiază într-o măsură mai
mare decât alţii de apărare naţională, iluminat public, de spectrul undelor radio etc.
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În această situaţie, finanţarea „mai justă” a bunurilor publice nu ar putea consta oare în
„impozitul unic” în sumă forfetară? Ba da, de vreme ce utilizarea bunurilor publice nu se face
nici progresiv, nici proporţional cu venitul fiecăruia(7), ci identic de către toată lumea. Cum
s-ar putea calcula, în această situaţie, impozitul pe care guvernul trebuie să-l extragă de la
fiecare? Nimic mai simplu: prin împărţirea costului de producţie a bunurilor publice la
numărul de persoane din comunitatea respectivă.
Teoria alegerii publice arată că regulile jocului democratic stimulează guvernanţii să
maximizeze avantajele rezultate din creşterea cheltuielilor publice, uneori chiar cu preţul
sacrificării dezvoltării economice, după cum demonstrează şi istoria economică. De aceea,
guvernele cheltuiesc maximul de resurse pe care sunt capabile să le încaseze şi peste, prin
crearea sistematică de deficite şi datorii publice. Iar regimul fiscal este subordonat inevitabil
nevoilor bugetare discreţionare şi intereselor politice, într-o lume în care majoritatea
economiştilor continuă să vorbească, iluzoriu, despre „optim”.
Nu există nimic de tipul unui „optim” în legătură cu dimensiunea relativă a sectorului
public. Admirabilul argument al lui Ludwig von Mises, cu privire la imposibilitatea calculului
economic în socialism, stă la baza acestei explicaţii, de vreme ce sectorul public este, în
definitiv, o „insulă de socialism”. În absenţa pieţei şi a preţurilor, alocarea proprietăţii
„socializate” prin intermediul bugetelor de stat este una politică, a cărei viabilitate în raport cu
nevoile oamenilor este imposibil de verificat. Mărimea sectorului public nu poate fi
dimensionată pe bază de „calcule de rentabilitate”, deci economic, ci doar manipulată în
funcţie de interesele şi programele politice presupus câştigătoare, deci electoral.

Note
(1)

Printr-un exerciţiu de logică exemplară, M. Rothbard (1970, pp. 141-62) demonstrează
imposibilitatea neutralităţii oricărui regim fiscal. El arată că birocraţia guvernamentală intră în
categoria consumatorilor neţi de impozite, deoarece aceasta nu poate plăti impozite. Este un lucru
inerent imposibil ca un ministru, de exemplu, să plătească impozit pe salariul său de ministru la fel ca
oricine altcineva. Dacă ministrul are un salariu brut de, să zicem, 4.000 RON pe lună şi înapoiază
guvernului 16% din suma brută, aceasta nu înseamnă că el plăteşte impozite „ca oricine altcineva”.
Este vorba, de fapt, de o simplă regularizare contabilă între funcţionarii guvernamentali şi bugetul
statului, în valoare de 640 RON/lună, care nu are nicio importanţă economică: ceea ce contează este
faptul că ministrul respectiv obţine 3.360 RON/lună din prelevările fiscale la bugetul statului pe seama
plătitorilor neţi de impozite.
(2)
În problema impozitării, reprezentanţii economiei ofertei susţin necesitatea introducerii unei rate de
impozitare corecte!!! Fără a arăta care ar putea fi aceasta, ei apreciază că o asemenea impozitare va
contribui (1) la încurajarea producţiei şi (2) la furnizarea unor încasări fiscale maxime pentru guvern.
Însă aceste două scopuri ale politicii fiscale sunt virtual incompatibile. Creşterea prelevărilor la bugetul
statului nu poate să atragă decât extinderea rolului statului în economie, ceea ce ar contrazice
programul „liberal” de dezvoltare la care aderă economiştii ofertei. Această abordare nu a ocolit nici
România, odată cu introducere cotei unice, context în care ministrul finanţelor arăta ca reducerea
impozitelor este cea mai bună cale de creştere a încasărilor la bugetul de stat. Halal politică liberală!
(3)
Însăşi natura pieţei este cea care impune asemenea constrângeri. Piaţa înseamnă drepturi de
proprietate privată şi, deci, libertate. Piaţa apare, aşadar, drept aranjamentul instituţional natural al
ordinii sociale, al civilizaţiei şi prosperităţii.
(4)
Aşa cum arată James Gwartney şi James Long (1985, pp. 407-32), cel puţin un senator a votat
împotriva introducerii impozitului, deoarece acesta se temea că, într-o zi, ratele marginale vor ajunge
la 14%, adică la un nivel pe care el îl considera de-a dreptul confiscator. În acelaşi sens, aşa cum am
arătat în Instituţii şi prosperitate (Marinescu, 2004), economistul francez Paul Leroy-Beaulieu
susţinea, în 1888, că impozitarea producţiei naţionale cu 12% era deja exorbitantă şi susceptibilă să
înăbuşe creşterea economică şi libertatea. Patru decenii mai târziu, până şi Keynes pretindea că o rată a
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fiscalităţii de 25% reprezintă maximul tolerabil. Totuşi, ei încă nu văzuseră nimic din ceea ce avea să
urmeze în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea.
(5)
Tratamentul egal al tuturor indivizilor din societate ar exista doar dacă toţi indivizii din societate şiar obţine veniturile prin „mijloace economice”, adică prin afirmarea lor în cadrul diviziunii muncii,
prin producţie şi schimb de drepturi legitime de proprietate privată. Însă, această condiţie este
incompatibilă cu însăşi existenţa statului: în virtutea acesteia, după cum arată John Calhoun, societatea
este împărţită în categoria guvernaţilor (plătitorii neţi de impozite, cei care formează sectorul privat) şi
în cea a guvernanţilor (consumatorii neţi de impozite, cei care formează sectorul public). Iar
guvernarea politică nu este manifestarea diviziunii sociale a muncii, adică a unei relaţii sociale între
egali. Faptul că există unii care trăiesc pe seama impozitelor celorlalţi arată că impozitarea este
incompatibilă cu tratamentul egal al tuturor. Evident, ne putem imagina un tratament egal al
contribuabililor, dar nu al tuturor, atunci când plătitorii neţi de impozite suportă un impozit fix, o sumă
forfetară.
(6)
„Desigur – arată profesorul Rabushka – dacă 16% e prea puţin şi, prin urmare, nu reuşeşte să
producă veniturile adecvate, e mai mult o chestiune de control al cheltuielilor publice decât una privind
opţiunea pentru un anume nivel al cotei”. Se pare că, în această accepţiune, moda fiscală actuală este
adaptarea nivelului impozitelor la nivelul prestabilit al cheltuielilor publice destinate să-i
„mulţumescă” pe cât mai mulţi. Guvernul român confirmă că, în prezent, a devenit desuetă (ori
nonelectorală?) reforma fiscală ce începe cu reducerea cheltuielilor publice, pentru a face loc apoi unei
reduceri sănătoase a impozitelor.
(7)
Prin natura lor, bunurile publice nu pot fi „consumate” nici progresiv, nici proporţional cu veniturile
indivizilor. Aceştia nu pot alege, de exemplu, să intre sub incidenţa protecţiei forţelor armate ori a
iluminatului public în mod progresiv ori proporţional cu veniturile lor, astfel încât să existe justificare
pentru impozitarea progresivă sau proporţională pentru finanţarea acestor servicii.
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Rezumat. Tematica cheltuielilor publice a suscitat un interes crescut în ultimii ani.
Focalizarea asupra mărimii sectorului public, asupra rolului guvernului şi nu în ultimul rând
asupra eficienţei cheltuielilor publice devine extrem de importantă în prezent cu precădere
din cauza crizei financiare de la nivel mondial care a cuprins într-o formă sau alta aproape
toate economiile lumii. Sectorul public poate fi privit atât prin prisma unei viziuni keynesiene
(intervenţia statală poate depăşi perioadele de recesiune) şi totodată prin prisma diviziunii
economiei care poate să fie lăsată într-o măsură mai mică sau mai însemnată la dispoziţia
sectorului privat. Astfel bunurile şi serviciile furnizate de către stat pot fi furnizate adesea mai
eficient de către sectorul privat. Utilizând metodologia econometrică, autorii îşi propun
stabilirea unor mărimi optime privind cheltuielile publice la nivel sectorial atât pentru statele
vechi membre ale Uniunii Europene, cât şi pentru cele noi. Aceste mărimi optime identificate
generează creşterea economică maximă, iar fondurile publice care exced aceste valori pot fi
alocate mai eficient dacă sunt lăsate la dispoziţia sectorului privat.
Cuvinte-cheie: cheltuieli publice; creştere economică; nivel optim; sector public;
performanţă.
Coduri JEL: H10, H50, H70.
Coduri REL: 10E, 13A, 13B.
1. Introducere
Teoria economică oferă două categorii principale de argumente care explică diferenţa
de mărime a sectoarelor publice din diferite state.
Prima categorie de argumente are ca punct de pornire legea lui Wagner, conform
căreia ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB creşte cu un grad de proporţionalitate
supraunitar în cazul creşterii PIB (elasticitate supraunitară). Pe măsură ce statele devin mai
bogate, cererea pentru bunuri publice creşte în paralel cu creşterea capacităţii de a colecta
venituri. Exemple de factori care stau la baza unei cereri mai mari de bunuri publice sunt un
grad de urbanizare mai ridicat sau o îmbătrânire a populaţiei. S-a oferit şi o explicaţie din
punct de vedere al ofertei, cunoscută sub numele de „boala lui Baumol”. Aceasta afirmă că
ponderea cheltuielilor guvernamentale creşte datorită faptului că salariile din sectorul public
cresc mai mult decât creşte productivitatea acestuia, în timp ce cererea de servicii publice este
relativ inelastică în funcţie de preţ. A doua categorie de argumente este de natură politică.
Pentru ca guvernul să fie reales, politicile publice, în special cele referitoare la cheltuielile
guvernamentale, tind să fie neconcordante în timp cu evoluţia economică, fiind orientate către
deficite mai mari şi sectoare publice mai cuprinzătoare. Această tendinţă este cu atât mai
puternică cu cât numărul de partide care compun guvernul este mai mare, cu cât frecvenţa
alegerilor este mai mare, cu cât sistemul electoral este unul proporţional şi nu unul bazat pe
majoritate
Studiile teoretice confirmă existenţa unei relaţii între dinamica sectorului public şi
creşterea economică, relaţie descrisă de o curbă concavă. Astfel atunci când sectorul public
atinge un nivel foarte scăzut, creşterea economică poate fi susţinută prin stimularea
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productivităţii muncii şi a capitalului prin oferirea de bunuri publice. Creşterea economică
marginală generată astfel este pozitivă, dar descrescătoare atunci când creşte dimensiunea
sectorului public şi se va înregistra o tendinţă inversă atunci când cheltuielile publice
suplimentare înseamnă în fapt o presiune fiscală mai mare şi mai puţin o stimulare a
productivităţii. Punctul de inflexiune în această relaţie reprezintă o problemă esenţială. Soluţia
este oferită prin considerarea unor aspecte economice structurale precum structura
cheltuielilor publice, presiunea fiscală şi succesiunea ciclurilor economice. Având în vedere
aceste aspecte autorii îşi propun prin intermediul unei metodologii econometrice determinarea
unei structuri optime a cheltuielilor publice prin considerarea celor mai importante categorii
de cheltuieli publice din cadrul clasificării COFOG atât pentru statele dezvoltate, cât şi pentru
cele nou aderate, membre ale Uniunii Europene. Prin intermediul identificării punctelor de
optim se poate stabili până unde poate interveni statul în economie şi din ce punct este mai
indicat ca economia să rămână la dispoziţia sectorului privat.
2. Cadrul teoretic
Pornind de la fundamentarea teoretică a lui Armey, prin care se propune identificarea
nivelului optim al dimensiunii sectorului public în economie, ne-am propus modelarea
econometrică privind dimensiunea optimă pe structură a sectorului public în statele UE-15 şi,
respective, UE-12 în acord cu clasificarea funcţională COFOG a cheltuielilor publice . În
acest demers, am avut drept obiectiv analiza statelor membre din UE, prin considerarea
variaţiei reale a produsului intern brut (PIB) şi a cheltuielilor publice totale ca şi procent în
PIB pe diferite funcţii, pentru perioada 1999-2007.
Acest subiect reprezintă un interes aparte şi pentru faptul că în ultimele decenii,
începând cu anii ’60, ’70, nivelul cheltuielilor publice ca şi procent în PIB a sporit în
permanenţă şi s-a pus mereu problema care ar fi dimensiunea corectă privind mărimea
cheltuielilor publice în PIB. Această teză este reluată cu o frecvenţă semnificativă în perioade
de criză economică, perioade în care se discută cu un interes extrem aspecte legate de
gestiunea fondurilor publice. Urmărind date istorice, se poate concluziona că atât guvernele
care au promovat un nivel ridicat al cheltuielilor publice, dar şi cele care au susţinut o
reducere a acestor cheltuieli nu au reuşit o maximizare a creşterii economice şi a bunăstării
sociale. Drept urmare, acest nivel optim al cheltuielilor publice este diferit de la ţară la ţară din
cauza multitudinii factorilor sociali şi economici care influenţează modalităţile de utilizare a
banilor publici. Din acest motiv, susţinem că o economie poate funcţiona în condiţii optime
printr-un mix de mecanisme ale pieţei libere şi intervenţii guvernamentale (prin alocarea
resurselor publice).
Ţinând cont de analizele efectuate de Grossman (1987), Scully (1994), Chao şi Grubel
(1998) sau Pevcin (2004), susţinem concluzia că un nivel optimal generalizat privind
cheltuielile publice (prin raportare la PIB) nu poate fi propus. Totuşi, prin intermediul
modelării econometrice prezentate în continuare şi ţinând cont de experienţele anilor anteriori
surprinse prin serii de date statistice, se poate obţine un nivel optimal al cheltuielilor publice
în PIB care corespunde însă strict condiţiilor, datelor şi limitelor cu care operează modelul. O
extindere a numărului de observaţii, spre exemplu prin luarea în considerare a unor serii mai
lungi de timp, ar determina modificarea acestui nivel optim obţinut cu câteva puncte
procentuale.
3. Metodologie
Curba Armey evidenţiază faptul că o creştere a cheltuielilor publice în PIB poate
determina bunăstare socială şi creştere economică până la un anumit nivel, dincolo de care
cheltuieli publice suplimentare vor genera un efect invers. Testul empiric privitor la existenţa
curbei Armey se poate realiza pe baza următorului model matematic:
Q = f (G,N)

(1)
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unde Q măsoară output-ul economiei, G indică intervenţia statului în economie, N arată
existenţa unor factori exogeni.
Din considerente practice s-a considerat că cel mai potrivit indicator pentru Q este rata
reală de creştere a PIB-ului, pentru G, cheltuielile publice ca şi procent în PIB pe diferite
funcţii guvernamentale, în timp ce N a fost ignorat, fiind asimilat caeteri paribus.
Prin urmare, modelul poate fi descris cu ajutorul următoarei ecuaţii neliniare:
PIB = α1 + α 2*Ch + α 3*Ch 2

2)

unde:
PIB =variabila dependentă, variaţia reală a PIB
Ch = variabila independentă, cheltuielile publice, ca procent din PIB pe diferite funcţii
Considerând ecuaţia 2 ca o funcţie, care trebuie maximizată, ajungem la identificarea
nivelului optim de cheltuieli publice ca şi procent în PIB. Pentru a realiza acest demers, se
procedează la derivarea funcţiei în funcţie de cheltuieli şi la egalarea ei cu zero. Se ajunge la
următoarea ecuaţie:
2× α 3 ×Ch + α 2 = 0

(3)

de unde nivelul optim al cheltuielilor publice ca şi procent în PIB:
Ch = − α 2

2 × α3

(4)

4. Rezultate
Optimizarea structurii cheltuielilor publice se bazează pe clasificarea funcţională a
cheltuielilor publice şi ia în considerare cele 10 tipuri de cheltuieli publice în conformitate cu
reglementările europene COFOG. Este de dorit a se obţine nivelul optim al cheltuielilor
publice ca pondere în PIB pentru fiecare tip de cheltuială, distinct pentru fiecare stat. Aceasta
ar fi metodologia exhaustivă care să permită analize profunde şi totodată punctuale atunci
când se încearcă îmbunătăţirea structurării alocărilor publice. Din considerente ce ţin atât de
interesul prezentei cercetări, şi anume stabilirea unor coordonate generale la nivelul statelor
membre din UE, dar totodată şi de întinderea demonstraţiilor şi accesul la date statistice,
suntem determinaţi să parcurgem o analiză care priveşte statele membre ale UE, prin
intermediul grupării în UE-12 şi UE-15.
Aşadar, prezintă un interes aparte nivelul optim al cheltuielilor publice pentru
cheltuielile din categoriile principale privind clasificarea COFOG, acestea fiind cheltuieli cu
acţiuni economice, cheltuieli cu sănătatea, cheltuieli cu educaţia, cheltuieli cu servicii publice
generale, cheltuieli cu securitatea socială şi bunăstarea. Celelalte cinci tipuri de cheltuieli
publice corespunzătoare clasificării COFOG pot fi reunite sub denumirea de alte cheltuieli
publice şi nu fac obiectul acestei cercetări.
Vom prezenta mai jos rezultatele obţinute prin calcularea punctelor de optim aferente
pe structura cheltuielilor publice statelor UE-15 şi UE-12. Am considerat în regresiile
realizate creşterea reală a produsului intern brut ca fiind variabilă dependentă, în timp ce
diferitele categorii de cheltuieli publice raportate la PIB le-am considerat variabile
independente. Seriile de date utilizate sunt preluate de pe Eurostat fiind aferente intervalului
de timp 1999-2007. În tabelele de mai jos vom prezenta rezultatele regresiilor realizate şi
totodată coeficienţii utilizaţi în relaţia 4 de mai sus pentru identificarea punctelor de optim
conform metodologiei amintite.
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Optimizarea cheltuielilor cu acţiuni economice – UE-15
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 15
Total pool (unbalanced) observations: 134
Coefficient
α2
α3

1.119339
-0.095880

R-squared

0.546361

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.077333
0.010481

14.47435
-9.148332

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.958532

În urma modelării econometrice, putem spune că rezultatele obţinute ne permit
continuarea analizei (maximizarea funcţiei care descrie legătura dintre creşterea economică
(creşterea reală a PIB) şi cheltuielile cu acţiuni economice (exprimate ca% în PIB)). Rezultatele
sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat în rezultatele
furnizate mai sus. Nivelul optim obţinut de 5,84%, pe care ar trebui să îl atingă cheltuielile cu
acţiunile economice pentru a maximiza creşterea economică, indică pentru statele dezvoltate
din UE o confirmare a teoriilor economice expuse în literatură, şi anume faptul că aceste state
alocă un procent mai mic din PIB pentru acest tip de cheltuieli decât statele est-europene
(media cheltuielilor cu acţiuni economice pentru UE-15 fiind pentru perioada 1999-2007 de
4,33%). Din aceste considerente, se constată că pentru analiza econometrică efectuată se
impune sporirea procentului din PIB alocat cheltuielilor cu acţiuni economice astfel încât să se
maximizeze creşterea economică. Pentru intervalul de timp studiat şi datele prelucrate pentru a
se ajunge la nivelul optim, această categorie de cheltuieli trebuie crescută cu 1,51%. Putem
concluziona că acest rezultat se bazează inclusiv pe o caracteristică puternică de stimulare a
economiei pe care această categorie de cheltuieli o manifestă.
Optimizarea cheltuielilor cu acţiuni economice – UE-12
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 12
Total pool (unbalanced) observations: 95
Coefficient
α2
α3

2.095336
-0.208977

R-squared

0.562187

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.154173
0.019733

13.59080
-10.59022

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.640040

Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat
în rezultatele de mai sus. Nivelul optim obţinut de 5,01%, pe care ar trebui să îl atingă
cheltuielile cu acţiunile economice pentru a maximiza creşterea economică, se apropie de
media înregistrată cu această categorie de cheltuieli în statele noi membre ale UE în
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perioada analizată (media cheltuielilor cu acţiuni economice pentru UE-12 fiind pentru
perioada 1999-2007 de 5,20%). Ţinând cont de specificul statelor emergente, de a acorda
cheltuielilor cu acţiuni economice o importanţă mai mare decât statele dezvoltate ale UE se
poate concluziona că rezultatul obţinut confirmă această teorie şi indică o uşoară diminuare
de 0,19% în medie pentru statele UE-12 ale acestui tip de cheltuieli publice.
Optimizarea cheltuielilor cu educaţia – UE-15
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 15
Total pool (balanced) observations: 135
Coefficient
α2
α3

1.512203
-0.168864

R-squared

0.628613

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.117722
0.020048

12.84554
-8.423115

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.972157

În urma modelării econometrice, putem spune că rezultatele obţinute ne permit
continuarea analizei (maximizarea funcţiei care descrie legătura dintre creşterea economică
(creşterea reală a PIB) şi cheltuielile cu educaţia (exprimate ca% în PIB)). Rezultatele sunt
semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat în rezultatele de mai
sus. Nivelul optim obţinut de 4,47%, pe care ar trebui să îl atingă cheltuielile cu educaţia
pentru a maximiza creşterea economică, indică pentru statele dezvoltate din UE o confirmare
a tendinţei de reducere a cheltuielilor publice cu educaţia prin raportare la PIB înspre nivelul
de 4,5% - 5%. Această tendinţă o regăsim cu precădere în state precum Germania, Austria,
Olanda, Franţa, Italia sau Danemarca (de exemplu în Danemarca s-a redus această
categorie de cheltuieli de la 8,2% în 2003 la 7,4% în 2007). Aceste evoluţii nu înseamnă bani
mai puţini în sectorul educaţional, indică în schimb o creştere a finanţării private privind
educaţia pe anumite paliere în aceste state. Am putea concluziona, pe baza rezultatelor
obţinute, că o maximizare a creşterii economice înseamnă scăderea cu 0,98% a cheltuielilor
publice cu educaţia în UE-15.
Optimizarea cheltuielilor cu educaţia – UE-12
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 12
Total pool (unbalanced) observations: 95
Coefficient
α2
α3

2.154670
-0.215134

R-squared

0.547051
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Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.314217
0.053542

6.857258
-4.018015

0.0000
0.0001

Durbin-Watson stat

1.883398
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Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat
în rezultatele obţinute mai sus. În ceea ce priveşte statele UE-12 se observă că nivelul optim
al cheltuielilor publice cu educaţia (5%) este foarte apropiat de nivelul mediu obţinut în
perioada analizată pentru aceste state (5,40%). Totuşi, se poate observa că mai multe state,
printre care regăsim România, Bulgaria, Cehia, Slovacia, înregistrează valori a cheltuielilor
cu educaţia sub optimul de 5% din PIB în anul 2007, ultimul an aferent analizei noastre.
Optimizarea cheltuielilor cu sănătatea – UE-15
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 15
Total pool (balanced) observations: 135
Coefficient
α2
α3

1.608485
-0.177072

R-squared

0.552343

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.131467
0.018735

12.23490
-9.451602

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.988009

În urma modelării econometrice, putem spune că rezultatele obţinute ne permit
continuarea analizei (maximizarea funcţiei care descrie legătura dintre creşterea economică
(creşterea reală a PIB) şi cheltuielile cu sănătatea (exprimate ca% în PIB)). Rezultatele sunt
semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat în rezultatele de mai
sus. Nivelul optim obţinut de 4,54%, pe care ar trebui să îl atingă cheltuielile cu sănătatea
pentru a maximiza creşterea economică, indică pentru statele dezvoltate din UE un procent
sub nivelul mediu înregistrat cu această categorie de cheltuieli în perioada analizată (6,19%
din PIB). Aşadar, putem aprecia că optimizarea în privinţa cheltuielilor publice cu sănătatea
înseamnă o reducere de 1,65% din PIB a cheltuielilor cu sănătatea.
Optimizarea cheltuielilor cu sănătatea – UE-12
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 12
Total pool (unbalanced) observations: 95
Coefficient
α2
α3

2.104709
-0.207238

R-squared

0.449121

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.245530
0.042250

8.572105
-4.905073

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.731851

Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat
în rezultatele de mai sus. Nivelul optim obţinut de 5,07%, pe care ar trebui să îl atingă
cheltuielile cu sănătatea pentru a maximiza creşterea economică, indică pentru statele nou
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aderate la UE un procent peste nivelul mediu înregistrat cu această categorie de cheltuieli în
perioada analizată (4,80% din PIB). Aşadar, putem aprecia că optimizarea în privinţa
cheltuielilor publice cu sănătatea înseamnă o creştere uşoară de 0,27% din PIB a
cheltuielilor cu sănătatea, proces care contravine soluţiei de diminuare a cheltuielilor publice
totale pentru UE-12. Din această analiză se desprinde o concluzie interesantă, şi anume
faptul că nu cheltuielile publice cu sănătatea sunt cele excedentare prin raportare la PIB,
chiar dimpotrivă şi, prin urmare, celelalte categorii de cheltuieli ar trebui să fie regularizate
în cazul statelor membre UE-12.
Optimizarea cheltuielilor cu servicii publice generale – UE-15
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 15
Total pool (balanced) observations: 135
Coefficient
α2
α3

1.016186
-0.079800

R-squared

0.572536

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.080151
0.010988

12.67834
-7.262610

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.991699

În urma modelării econometrice, putem spune că rezultatele obţinute ne permit
continuarea analizei (maximizarea funcţiei care descrie legătura dintre creşterea economică
(creşterea reală a PIB) şi cheltuielile cu servicii publice generale (exprimate ca% în PIB)).
Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat mai
sus. Nivelul optim obţinut de 6,36%, pe care ar trebui să îl atingă cheltuielile cu servicii
publice generale pentru a maximiza creşterea economică, indică pentru statele dezvoltate din
UE un procent sub nivelul mediu înregistrat cu această categorie de cheltuieli în perioada
analizată (6,89% din PIB). În consecinţă, se poate aprecia faptul că, pentru a obţine rezultate
maxime privitoare la performanţa economică, se impune o diminuare a cheltuielilor cu
servicii publice generale în medie cu 0,53% din PIB la nivelul statelor dezvoltate din UE.
Optimizarea cheltuielilor cu servicii publice generale – UE-12
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 12
Total pool (unbalanced) observations: 95
Coefficient
α2
α3

1.904091
-0.158925

R-squared

0.591789

230

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.167224
0.020419

11.38648
-7.783118

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.766870
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Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat
în tabelul de mai sus. Nivelul optim obţinut de 5,99%, pe care ar trebui să îl atingă
cheltuielile cu servicii publice generale pentru a maximiza creşterea economică, indică pentru
statele noi membre ale UE un procent sub nivelul mediu înregistrat cu această categorie de
cheltuieli în perioada analizată (6,11% din PIB). În consecinţă, se poate aprecia faptul că
pentru a obţine rezultate maxime privitoare la performanţa economică, se impune o
diminuare uşoară a cheltuielilor cu servicii publice generale în medie cu 0,12% din PIB la
nivelul statelor nou aderate la UE.
Optimizarea cheltuielilor cu securitatea socială – UE-15
Dependent Variable: GDPC?
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 15
Total pool (balanced) observations: 135
Coefficient
α2
α3

0.514181
-0.018767

R-squared

0.585027

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.052370
0.002703

9.818291
-6.941824

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.997172

În urma modelării econometrice, putem spune că rezultatele obţinute ne permit
continuarea analizei (maximizarea funcţiei care descrie legătura dintre creşterea economică
(creşterea reală a PIB) şi cheltuielile cu securitatea socială şi bunăstarea (exprimate ca% în
PIB)). Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat
în tabelul de mai sus. Nivelul optim obţinut de 13,63%, pe care ar trebui să îl atingă
cheltuielile cu securitatea socială şi bunăstarea pentru a maximiza creşterea economică,
indică pentru statele dezvoltate din UE un procent mult sub nivelul mediu înregistrat cu
această categorie de cheltuieli în perioada analizată (17,93% din PIB). În consecinţă, se
poate aprecia faptul că, pentru a obţine rezultate maxime privitoare la performanţa
economică, se impune o diminuare semnificativă a cheltuielilor cu securitatea socială şi
bunăstarea în medie cu 4,30% din PIB la nivelul statelor dezvoltate din UE.. De altfel, s-a
demonstrat o realitate economică clamată în literatura de specialitate, şi anume faptul că un
exces de cheltuieli publice privind securitatea şi asistenţa socială pot determina o descurajare
a iniţiativei private şi pe cale de consecinţă, o diminuare a dezvoltării economice.
Optimizarea cheltuielilor cu securitatea socială – UE-12
Dependent Variable: Creşterea reală a PIB
Method: Pooled EGLS (Period SUR)
Sample: 1999-2007
Included observations: 9
Cross-sections included: 12
Total pool (unbalanced) observations: 95
Coefficient
α2
α3

1.204689
-0.060113

R-squared

0.711446

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.090286
0.006241

13.34297
-9.632055

0.0000
0.0000

Durbin-Watson stat

1.812517
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În urma modelării econometrice, putem spune că rezultatele obţinute ne permit
continuarea analizei (maximizarea funcţiei care descrie legătura dintre creşterea economică
(creşterea reală a PIB) şi cheltuielile cu securitatea socială şi bunăstarea (exprimate ca% în
PIB)). Rezultatele sunt semnificative din punct de vedere statistic, lucru care poate fi observat
în tabelul de mai sus. Nivelul optim obţinut de 9,98%, pe care ar trebui să îl atingă
cheltuielile cu securitatea socială şi bunăstarea pentru a maximiza creşterea economică,
indică pentru statele noi membre ale UE un procent sub nivelul mediu înregistrat cu această
categorie de cheltuieli în perioada analizată (12,84% din PIB). În consecinţă, se poate
aprecia faptul că, pentru a obţine rezultate maxime privitoare la performanţa economică, se
impune o diminuare a cheltuielilor cu servicii publice generale în medie cu 2,86% din PIB la
nivelul statelor nou aderate la UE.
5. Concluzii
Rezultatul principal al analizei confirmă faptul conform căruia cheltuielile publice pot
fi optimizate print-o metodologie potrivită privind atât dimensiunea acestora în totalitate, dar
şi pe structură. Analizele efectuate surprind diferenţe semnificative existente între statele UE15 şi statele UE-12.
Pentru statele UE-15 se observă că exceptând cheltuielile cu acţiunile economice,
pentru o maximizare a creşterii economice toate celelalte categorii de cheltuieli se impun a fi
reduse. Cheltuielile cu securitatea socială sunt cele care reclamă reducerea cea mai
semnificativă. Analizând rezultatele aferente statelor UE-12 se observă că reducerile pe
categorii de cheltuieli diferă semnificativ faţă de statele UE-12 şi în sens contrar chiar se
impune o sporire a cheltuielilor publice cu sănătatea.
În ceea ce priveşte cercetările viitoare, considerăm utile realizarea unor analize care să
determine în mod individual pentru fiecare stat măsura în care se impune o diminuare a
cheltuielilor publice. Pentru realizarea unor asemenea cercetări este de dorit utilizarea unor
serii de date mai lungi care să permită obţinerea de rezultate semnificative din punct de vedere
statistic.
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ŞI INDICATORII ACESTEIA
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Rezumat. Dezvoltarea durabilă a devenit în prezent un obiectiv la scară globală. În
baza angajamentului luat la Rio (1992), Uniunea Europeană a adoptat în ultimii ani o
strategie integrată pentru a-şi asuma un rol activ în eforturile de adoptare a principiului
durabilităţii în politicile economice. Uniunea îşi propune ca, astfel, să permită o evoluţie spre
o „societate mai prosperă şi mai justă, garantând un mediu mai curat, mai sigur, mai curat şi
oferind o calitate a vieţii mai bună”. Dezvoltarea durabilă a devenit astăzi, cel puţin la nivel
politic, declarativ, un obiectiv al societăţii în ansamblul ei, prin urmare un principiu aplicabil
tuturor componentelor vieţii economico-sociale.
Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă; prosperitate economică; coeziune socială;
implementare; obiective politice.
Coduri REL: 10J, 20F.
Introducere
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional, şi a
căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării.
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu
anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de
la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost
adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002.
În anul 2005, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a strategiei,
publicând, în luna februarie, o evaluare critică a progreselor înregistrate după 2001, care
punctează şi o serie de direcţii de acţiune de urmat în continuare. Documentul a evidenţiat şi
unele tendinţe nesustenabile, cu efecte negative asupra mediului înconjurător, care puteau afecta
dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv schimbările climatice, ameninţările la adresa
sănătăţii publice, sărăcia şi excluziunea socială, epuizarea resurselor naturale şi erodarea
biodiversităţii. Ca urmare a identificării acestor probleme, în iunie 2005, şefii de state şi guverne
ai ţărilor Uniunii Europene au adoptat o Declaraţie privind liniile directoare ale dezvoltării
durabile, care încorporează Agenda de la Lisabona, revizuită, pentru creşterea economică şi
crearea de noi locuri de muncă, drept o componentă esenţială a obiectivului atotcuprinzător al
dezvoltării durabile. După o largă consultare, Comisia Europeană a prezentat, la 13 decembrie
2005, o propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001.
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia
reînnoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o
viziune strategică unitară şi coerentă, având ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a
calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare, prin crearea unor comunităţi sustenabile,
capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de
inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei
mediului şi coeziunii sociale.
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă completează Strategia de la Lisabona şi se
doreşte a fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în
scopul schimbării comportamentului în societatea europeană şi implicării active a factorilor
decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea, implementarea şi
monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.
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Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi statelor
sale membre, implicând toate componentele instituţionale la nivel comunitar şi naţional. Este
subliniată, de asemenea, importanţa unei strânse conlucrări cu societatea civilă, partenerii
sociali, comunităţile locale şi cetăţenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile.
În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:
• Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de
impactul negativ asupra mediului;
• Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale,
diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
• Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii
pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi a unor locuri de muncă abundente şi bine
plătite;
• Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE, prin promovarea instituţiilor
democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, şi a principiilor şi practicilor dezvoltării
durabile pretutindeni în lume.
Pentru a asigura integrarea şi corelarea echilibrată a componentelor economice,
ecologice şi socioculturale ale dezvoltării durabile, Strategia UE statuează următoarele
principii directoare:
• Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului;
• Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii;
• Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;
• Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional;
• Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;
• Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global;
• Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi
consultarea factorilor interesaţi;
• Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi
investiţionale;
• Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte;
• Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”.
Aspectele de conţinut ale Strategiei UE se concentrează asupra unui număr de şapte
provocări cruciale şi două domenii transsectoriale. Multe dintre ţintele convenite în cadrul UE
sunt stabilite în expresie numerică sau procentuală, cu termene stricte de implementare, fiind
obligatorii pentru toate statele membre.
Strategia UE stabileşte, de asemenea, proceduri precise de implementare, monitorizare
şi urmărire, cu obligaţii de raportare la fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene şi
statelor membre, asupra angajamentelor asumate. Următorul termen pentru analizarea
progreselor înregistrate şi revederea priorităţilor Strategiei UE de către Consiliul European
este septembrie 2009, cu obligaţia statelor membre de a raporta asupra implementării
Strategiilor Naţionale până cel mai târziu în luna iunie 2009 (întrucât România s-a angajat să
finalizeze propria Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, revizuită, până la sfârşitul
anului 2008 şi să o prezinte apoi Comisiei Europene, primul termen de raportare asupra
implementării este luna iunie 2011).
Monitorizarea tendinţelor dezvoltării folosind şi indicatori situaţi în afara activităţii
economice precede formularea principiilor dezvoltării durabile şi s-a afirmat paralel cu
procesul de definire a strategiilor de dezvoltare durabilă, elaborate sub egida Naţiunilor Unite
şi, respectiv, a Uniunii Europene.
Astfel de instrumente de monitorizare au fost produse de o varietate de instituţii, de la
întreprinderi sau formaţiuni ale societăţii civile, grupuri de experţi sau centre de cercetare
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până la administraţii locale, guverne naţionale, organizaţii interguvernamentale sau instituţii
financiare internaţionale. Amploarea acestor eforturi, care s-au intensificat în ultimii ani atât la
nivel naţional, cât şi în formule multinaţionale colaborative, reflectă nevoia percepută de a
dispune de astfel de instrumente, de a acoperi o plajă diversă de aplicaţii şi de a depăşi o
seamă de dificultăţi metodologice. Diferenţele, încă notabile, dintre modalităţile de
construcţie, stadiul de dezvoltare şi gradul de utilizare efectivă a unor seturi coerente de
indicatori ilustrează complexitatea sarcinii de a regăsi compatibilităţi reale între abordările
empirice şi normative din domeniile distincte care se integrează în conceptul dezvoltării
durabile: economia, societatea şi capitalul natural. În aceste condiţii, aspectele metodologice,
aflate încă într-o fază de fundamentare teoretică, sunt preluate dinamic în procesul de
dezvoltare a aplicaţiilor de raportare statistică.
Convenirea unui set de indicatori acceptaţi ai dezvoltării durabile, inclusiv reflectarea
în sistemul conturilor naţionale, prin instrumente specifice, a factorilor ecologici şi sociali ai
dezvoltării, constituie în continuare un subiect de preocupare prioritară din partea Oficiului de
Statistică al Comunităţilor Europene (Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa
(UNECE) şi Organizaţiei pentru Colaborare şi Dezvoltare Economică (OCDE). România, prin
Institutul Naţional de Statistică, este angajată în mod activ în acest proces. În faza actuală,
Institutul Naţional de Statistică transmite la Eurostat un sistem parţial de indicatori, integrat în
sistemul european al dezvoltării durabile, în funcţie de datele disponibile. În această etapă,
sursele de date pot fi perfecţionate printr-o directă şi eficientă cooperare interinstituţională, în
special pentru cuantificarea elementelor capitalului uman şi social şi a capacităţii de suport a
ecosistemelor naturale. Sistemul actual, folosit pentru monitorizarea implementării Strategiei
reînnoite pentru Dezvoltare Durabilă a UE (2006), recunoaşte în mod explicit existenţa
acestor probleme şi recomandă statelor membre să-şi revizuiască în continuare sursele de date
pentru seturile de indicatori, pentru a le asigura calitatea, nivelul de comparaţie şi relevanţa în
raport cu obiectivele Strategiei UE.
Unul dintre punctele nodale ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă reînnoite a UE îl
reprezintă instituirea unui proces reglementat de monitorizare şi raportare care să armonizeze
cerinţele naţionale specifice ale statelor membre cu nevoile de coordonare şi sinteză la nivelul
instituţiilor Uniunii. S-a stabilit ca obiectivele de atins şi instrumentele de măsurare a
performanţelor economice în raport cu responsabilităţile sociale şi de mediu să fie definite
printr-un dialog constructiv angajat de Comisia Europeană şi de fiecare stat membru al UE cu
comunitatea de afaceri, partenerii sociali şi formaţiunile relevante ale societăţii civile.
Comisia Europeană, cu asistenţa grupului de lucru pentru indicatorii dezvoltării
durabile, a fost însărcinată să continue dezvoltarea setului de indicatori pentru a îmbunătăţi
omogenitatea raportării. O primă versiune a acestui set de indicatori a fost folosită pentru
primul raport de evaluare (2007) a Strategiei UE reînnoite. În forma sa curentă, mecanismul
de monitorizare evidenţiază anumite categorii de indicatori aflate încă în stadiul de dezvoltare.
Setul existent de indicatori este considerat adecvat pentru monitorizarea ţintelor cantitative ale
Strategiei UE, dar incomplet sau insuficient pentru urmărirea şi evaluarea obiectivelor
calitative (de exemplu, buna guvernare).
Structura de indicatori produsă de Eurostat pentru primul raport de monitorizare a
Strategiei UE reînnoite asociază fiecărei dimensiuni strategice un indicator reprezentativ
(Nivel 1), un set de indicatori pentru obiectivele operaţionale subordonate (Nivel 2) şi
indicatori descriptivi ai domeniilor de intervenţie pentru politicile asociate (Nivel 3). Un set
suplimentar de indicatori, în afara acestei structuri (indicatorii contextuali), este inclus pentru
fenomenele greu de interpretat normativ sau al căror răspuns la intervenţii rămâne
neidentificat.
În conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul European, statele membre ale UE au
obligaţia să-şi creeze forme de suport instituţional adecvate pentru coordonarea dezvoltării şi
utilizării instrumentelor statistice de monitorizare şi pentru revizuirea periodică (la 2 ani) a
fiecărei Strategii Naţionale, într-un mod congruent cu efortul de sistematizare a raportărilor
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asupra implementării Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă la nivelul Uniunii Europene. Este
vorba, prin urmare, de un proces continuu, în care revizuirea la intervale scurte a Strategiilor
Naţionale şi a Strategiei UE reduce marja de eroare în privinţa evaluării resurselor necesare
pentru implementarea obiectivelor convenite.
Pentru urmărirea şi verificarea implementării prezentei Strategii Naţionale se va crea şi
întreţine un sistem naţional de indicatori statistici ai dezvoltării durabile, armonizat şi
congruent cu sistemul relevant de indicatori utilizat la nivelul UE, pentru monitorizarea
progreselor naţionale în raport cu Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene.
Colectarea şi prelucrarea informaţiilor de încredere, cuantificate şi actualizate regulat,
agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanţelor
în atingerea obiectivelor stabilite de Strategie şi raportarea corectă asupra rezultatelor. Se are
în vedere operaţionalizarea a două tipuri de indicatori:
• Indicatorii naţionali de dezvoltare durabilă, focalizaţi pe priorităţile-cheie exprimate
prin ţinte cuantificabile care să permită, totodată, compararea performanţelor naţionale cu cele
ale partenerilor internaţionali şi cu obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE
reînnoite. Acest set de indicatori se va baza pe rezultatele grupului de lucru Eurostat-UNECEOCDE şi va fi reactualizat în permanenţă.
• Indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a
României, acoperind întregul pachet de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor
ce nu sunt cuprinse în Strategia UE. În acest mod, toate politicile vor forma obiectul
monitorizării, urmărind responsabilizarea decidenţilor politici şi permiţând opiniei publice să
evalueze succesul acţiunilor întreprinse.
Ansamblul activităţilor legate de elaborarea sistemului naţional de indicatori ai
dezvoltării durabile se va desfăşura sub îndrumarea şi controlul Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă. În acest cadru urmează să se stabilească mandatul,
componenţa şi modul de organizare a grupului de lucru pentru indicatorii dezvoltării durabile,
termenele de execuţie, pe etape (ţinând seama de faptul că primul termen de raportare asupra
implementării Strategiei Naţionale este luna iunie 2011), precum şi rolul de coordonare
conceptuală şi metodologică al Institutului Naţional de Statistică.
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Rezumat. Lucrarea prezintă aspecte legate de criza creditelor sub-prime şi impactul
crizei asupra ţărilor din Europa de Sud-Est. Prima parte vizează originile crizei creditelor
sub-prime, deteriorarea bilanţurilor băncilor expuse pe active toxice şi globalizarea crizei. În
partea a doua a lucrării sunt analizate aspecte relevante ale impactului crizei asupra ţărilor
din Europa de Sud-Est. Concluziile se referă la faptul că economiile din această regiune au
resimţit efectele negative cu o anumită întârziere, însă aceste efecte au fost mai pronunţate
decât în cazul economiilor dezvoltate.
Cuvinte-cheie: „bubble”; crah; credite sub-prime; active toxice.
Coduri JEL: G01, N14.
Coduri REL: 3D, 10Z.
1. Introducere
Un „balon”, în engleză „bubble”, este un fenomen din sfera investiţională, când
sentimentul de piaţă generalizat este supraoptimist pentru un anumit segment bursier şi se
manifestă prin cumpărarea iraţională pe un titlu, un sector economic sau pe o piaţă. Ca şi
exemple putem face referire la sectorul(1) dot.com în SUA în perioada 1998-2001 sau la
piaţa(2) tigrilor asiatici în anii 1990’.
Cererea formidabilă pentru aceste segmente depăşeşte cu mult ceea ce denumim
valoarea intrinsecă a respectivelor valori mobiliare, bazată pe analiză fundamentală. Se ajunge
la multipli de piaţă, cum este rata preţ/profit sau PER mult supradimensionaţi ca mărime.
Crahul bursier este un fenomen generalizat de prăbuşire a cotaţiilor bursiere pe
aproape toate segmentele de piaţă şi este guvernat de panică, aşa cum bubbles sunt conduse de
lăcomie, cele două sentimente dominante ale maselor de investitori de pe orice piaţă. Crahul
bursier este cauzat de bubbles prin fenomenul revers. Unii dintre investitori realizează că
preţurile nu au acoperire în capacitatea reală a titlurilor de dezvoltare şi de a genera profituri
viitoare şi încep să iasă din piaţă. Dacă aceste ieşiri au loc rapid şi cvasisimultan, în avalanşă,
are loc o prăbuşire a valorii titlurilor pe sectorul sau piaţa respectivă.
Uneori, fenomenul se limitează la un sector economic, vezi crahul Dotcom, alteori
atinge o întreagă zonă geopolitică, vezi crahul tigrilor asiatici (Hong Kong, Taiwan, Coreea de
Sud, Singapore etc.).
Pe lângă o prăbuşire generalizată şi de durată a cotaţiilor la bursele de valori sau de
mărfuri, în aceste situaţii sunt atinse şi alte tipuri de pieţe, de exemplu piaţa imobiliară pe
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diverse segmente ale sale: rezidenţial, industrial, comercial, fiind urmate de recesiuni
economice.
Crizele financiare reprezintă fenomene economice şi sociale cu efecte profunde, de
durată, care însoţesc crahurile bursiere sau crahurile pe alte segmente de piaţă
2. Criza creditelor sub-prime: origini
Anul 2007 este cunoscut ca fiind anul în care s-a declanşat criza creditelor sub-prime(3)
din SUA, eveniment major care a influenţat negativ pieţele financiare internaţionale. Mai
multe instituţii financiare americane au acordat credite unui număr mare de debitori (sute de
mii), persoane fizice, cu istoric de incidente de plată sau cu venituri de rambursare la limită.
Creditele acordate au fost utilizate ca active suport pentru emisiunea de instrumente financiare
de credit, tranzacţionabile (proces denumit securitizare). Ulterior, aceste instrumente au fost
vândute, întâi pe piaţa americană, iar apoi, prin intermediari, pe tot mapamondul, transformate
în produse financiare complexe, împachetate şi revândute de mai multe ori. Aceste active,
numite ulterior toxice, erau evaluate în bilanţuri la costurile de achiziţie şi nu la piaţă (engl.
mark to market), fapt ce a contribuit la inducerea în eroare a multor investitori în titlurile
emise de deţinătorii de „active toxice”.
S-a dovedit o expunere semnificativă pe aceste instrumente a unor grupuri financiare
percepute ca solide şi de încredere în piaţă, cum ar fi: grupurile americane Lehman Brothers,
American Investment Group, Citygroup, Merrill Lynch, Bear Stearns, Washington Mutual etc.
respectiv Northern Rock – Marea Britanie, Deutsche Bank şi IKB – Germania, BNP Paribas –
Franţa, UBS şi Credit Suisse – Elveţia etc.
La mijlocul lui 2007 informaţia că unii debitori nu-şi achită ratele a minat posibilitatea
refinanţării acestor credite, înregistrându-se mai multe efecte în lanţ:
- s-a declanşat o criză de lichiditate cauzată în esenţă de neplata dobânzilor la
instrumentele securitizate pe baza creditelor sub-prime,
- valoarea instrumentelor securitizate aferente acestor credite a început să scadă pe
fondul vânzării masive,
- rata dobânzii la finanţările imobiliare a început să crească concomitent cu o
depreciere a valorii de piaţă a unor categorii de proprietăţi imobiliare (în principal tipul
achiziţionat prin credite sub-prime).
Pe de o parte, multe grupuri financiare care au achiziţionat instrumente securitizate
având la bază creditele sub-prime s-au confruntat cu o lipsă de lichidităţi, respectiv cele
aferente dobânzilor promise de aceste instrumente.
Pe de altă parte, mediatizarea crizei a determinat ca o mare parte din investitori,
organizaţionali sau individuali, să se refugieze în piaţa monetară, aur, sau alte active percepute
ca fiind stabile. Practic, a avut loc o „reaşezare” a percepţiei faţă de risc a unor categorii largi
de investitori, instituţionali sau individuali.
În plus, instituţiile care au achiziţionat instrumentele bazate pe creditele sub-prime s-au
confruntat şi cu deprecierea severă a cotaţiei de piaţă a acestor instrumente. Efectele au
început să se vadă mai bine şi mai detaliat abia în bilanţurile publicate în cursul lui 2008 ale
acestor instituţii. Situaţiile financiare din 2009 au arătat dimensiunea globală a fenomenului
relevând expuneri surprinzător de mari pe active toxice ipotecare.
3. Criza creditelor sub-prime: efecte globale
Sunt câţiva factori care au acţionat la nivelul fiecărei economii emergente, având însă
cauze globale. Aceşti factori au afectat din plin economiile emergente, de la China, Singapore
sau Chile până la Ucraina, Rusia, Ungaria sau România, punând sub semnul întrebării
capacitatea activelor din aceste economii de a-şi prezerva valoarea. În principal este vorba de:
- modificarea dramatică a aversiunii faţă de risc a investitorilor instituţionali globali,
- lichidarea poziţiilor considerate ca fiind cele mai expuse turbulenţelor, respectiv a
poziţiilor din pieţele emergente de capital sau real estate,
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- tentativele abrupte de reducere a levierului financiar în întreg sistemul, dublate de
neîncrederea inter-bancară şi scumpirea fără precedent a împrumuturilor interbancare,
- încetinirea pronunţată a procesului de creditare a mediului de afaceri, creşterea
costului împrumutului şi scumpirea finanţărilor guvernelor şi comunităţilor locale.
În timp, sectoarele cele mai lovite de crizele economice şi de crahurile bursiere au fost:
- sectorul financiar-bancar, domeniile: bancar, asigurări, leasing, de departe cel mai
afectat; este edificator fenomenul de masă în domeniul falimentelor bancare care a însoţit
crizele şi a generat valuri secundare de turbulenţe;
- industria fondurilor de investiţii, în special zonele expuse pe sectoarele economice
sau regiunile geopolitice aflate în criză;
- pieţele imobiliare pe toate segmentele lor şi vehiculele investiţionale care au ca
suport proprietatea imobiliară (ex fondurile REITS, companiile imobiliare listate la bursele de
valori etc.);
- bunurile de folosinţă îndelungată, în primul rând industria auto;
- diverse alte sectoare, în funcţie de tipul crizei şi/sau de contractarea cererii
specifice: ex. e-comerţ, metalurgie etc.;
- orice sector puternic dependent de finanţare externă şi fără marje ridicate de
profitabilitate, care să absoarbă costul în creştere al finanţării.
3.1. Pieţele de capital
Criza de numerar şi reevaluarea riscurilor asumate a făcut ca unele instituţii financiare
să-şi lichideze expuneri semnificative din diverse pieţe emergente de capital şi chiar din
pieţele mature de capital. Lichidarea unor portofolii de acţiuni deţinute de investitori
instituţionali străini din pieţele emergente a afectat negativ nu doar pieţele emergente (China,
Rusia, Brazilia, India, Mexic, Europa Centrală şi de Est etc.), dar şi pieţele mature de capital
(ex SUA, Marea Britanie, Germania, Franţa etc.).
Trendul de cădere a fost similar pe toate pieţele. Diferenţa între pieţele emergente şi
cele mature este însă una notabilă: amplitudinea căderii şi volatilitatea sunt mai pronunţate la
pieţele emergente comparativ cu cele mature. Prezentăm mai jos, pentru ilustrare, un tabel
comparativ privind evoluţia modificării procentuale a indicilor DOW JONES STOXX TMI
(zona euro(4)), capitalizare 6.325,4 mld euro VS DOW JONES STOXX BALKAN5 TMI,
capitalizare 245,1 mld euro.
Tabelul 1
Evoluţie comparativă DJSTMI(Euro) VS DJSBalkanTMI
Performanţa indicelui
Modificare procentuală
DJSTMI (euro)
Modificare procentuală
DJSBalkanTMI

2005

2006

2007

2008

2009

23,68

18,15

-0,52

-45,81

20,36

50,15

5,49

30,24

-63,32

54,1

După o creştere mai mult decât dublă în 2005 a indicelui balcanic faţă de cel din zona
euro şi după o relativă stagnare în 2006, 2007 a fost un an de creştere remarcabilă pentru
pieţele balcanice în timp ce pieţele din zona euro înregistrau o uşoară scădere. Acest decalaj
de un an a dispărut însă în 2008, când indicele balcanic a scăzut mai puternic decât cel din
zona euro, recuperând totodată mai repede în 2009. Să notăm şi volatilitatea la 30 zile, de
24,17% a DJSBalkanTMI comparativ cu numai 19,9% a DJSTMI(Euro).
Evoluţia negativă a pieţelor globale de capital a fost întreţinută în principal de situaţia
dramatică a unor mari emitenţi americani. Vom menţiona câteva din evenimentele cele mai
importante:
- Lehman Brothers (LB), cea mai importantă bancă privată independentă americană
de investiţii, cu active de circa 600 mld. USD, 25.000 de salariaţi şi o istorie de 158 de ani, a
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intrat sub protecţia legii falimentului la 15 septembrie 2008. În prezent, mulţi analişti
consideră această zi ca fiind data care a dat o nouă semnificaţie cuvântului criză, până atunci
pieţele considerând creditele sub-prime doar ca o potenţială ameninţare, oarecum neclară, şi,
în mod sigur, neînţeleasă corect. Activele cele mai importante ale LB au fost ulterior vândute
la preţuri infime: Divizia de pieţe de capital LB a fost achiziţionată de banca Barclays pentru
numai 1,75 mld. USD în timp ce Nomura Holdings a achiziţionat o serie de active LB din
Europa, Asia şi Orientul Mijlociu. Celebra unitate de management active financiare
Neuberger Berman a fost vândută cu doar 2,15 mld. USD către Bain Capital & Friedman.
- American Investment Group (AIG) – cea mai mare companie de asigurări din lume,
a fost salvată de la faliment în septembrie 2008, la câteva zile după falimentul LB, printr-o
injecţie de circa 85 mld. USD pentru a evita un colaps parţial al sistemelor de pensii private
americane, cu efecte internaţionale. În schimbul lichidităţilor acordate de Rezerva Federală
(FED), statul american a primit o participaţie de circa 79,9% sub formă de warrants la o rată a
dobânzii egală cu Libor + 8,5 pp. Ilustrăm în continuare cu evoluţia rentabilităţii cotaţiilor
Lehman Brothers şi AIG versus S&P 500, un indice american reprezentativ.

Figura 1. Rentabilităţi cotaţii Lehman Brothers şi AIG VS S&P 500

Observăm în primul rând prăbuşirea rentabilităţii cotaţiilor la cele două firme relativ cu
deprecierea similară mult mai redusă a indicelui S&P 500. Începutul căderii accentuate pentru
AIG a fost în luna noiembrie 2007, când au apărut primele informaţii privind expunerea pe
instrumentele sub-prime, iar pentru Lehman Brothers începând cu februarie 2008, din aceleaşi
motive.
Alte evenimente(6) importante de aceeaşi natură:
- Banca de investiţii Merrill Lynch (ML), fondată în 1914, considerată unul dintre
pilonii Wall Street, a fost preluată şi salvată in extremis de faliment de către Bank of America
(BoF) pentru preţul de 50 mld. USD. ML a fost un adevărat pion otrăvit pentru BoF având în
vedere expunerea de circa 98 mld. USD în active ipotecare toxice iar FED a stimulat
cumpărătorul cu o injecţie de 20 mld. USD, care s-a adăugat unui bailout anterior de 25 mld.
USD.
- Washington Mutual, cea mai mare instituţie de economii şi împrumuturi americană,
datând din 1889, supravieţuitoare de succes a crahului din 1929, cu active de circa 307 mld,
USD şi o reţea de peste 5.400 sucursale, a fost preluată în septembrie 2008 tot de JP Morgan
Chase pentru suma infimă de 1,9 mld. USD, având o zestre otrăvită de circa 31 mld. USD
pierderi cauzate de portofoliul de credite sub-prime.
- În contextul marcat în ultima parte a anului 2007 de o ajustare negativă de 9,5 mld.
USD vizând portofoliul său de sub-prime, banca de investiţii Morgan Stanley, alături de
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cealaltă mare bancă de investiţii de pe Wall Street, Goldman Sachs, au solicitat Rezervei
Federale Americane să le modifice statutul din bănci de investiţii în holdinguri bancare
comerciale etc.
3.2. Pieţele de mărfuri
Nu doar pieţele de capital au avut mişcări semnificative, ci şi pieţele de mărfuri.
Observăm evoluţia semnificativă, pe corelaţii negative cu pieţele de capital (EURONEXT), a
rentabilităţilor a două mărfuri reprezentative: petrolul brut (USD/baril) şi aurul (USD/uncie).

Figura 2. Evoluţia rentabilităţii cotaţiilor Euronext VS Aur şi Petrol

Odată cu confirmarea debutului crizei, începând din a doua jumătate a lui august 2007,
cele două mărfuri au avut evoluţii care le-au dus la maximele absolute istorice. Petrolul a fost
un activ speculativ, prin contractele pe derivate, care au prelevat în faţa achiziţiilor reale,
având volatilitatea maximă a perioadei în timp ce aurul a fost iniţial un activ de refugiu, având
volatilitatea minimă.
Pe plan global însă, interesul investitorilor pentru aur a crescut constant, în pas cu
creşterea preţului său, după cum se vede în graficul următor. Din acest punct de vedere, aurul
a fost alegerea optimă ca investiţie în perioada 2007 – 2009.

Figura 3. Cererea globală de Aur şi Preţul unciei de Aur
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4. Aspecte ale impactului crizei asupra Europei de Sud - Est
Analizând câţiva dintre principalii indicatori economici din ţările Europei de Sud Est(7)
(ESE), zonă în care este încadrată România în multe analize investiţionale de profil, observăm
câteva elemente interesante. Figura 4 arată evoluţia ratei medii de creştere a PIB(8) în ţările
ESE comparativ cu Uniunea Europeană (27 ţări).

Figura 4. Evoluţia Ratei de creştere PIB ESE VS UE27

Dacă analizăm volumul de investiţii străine directe(9) (ISD) în ESE observăm câteva
perioade distincte: 2000-2002, caracterizată de un palier investiţional limitat la circa 3 mld.
USD, 2003-2007 notabilă prin creşterea abruptă a ISD, de la 6,3 mld. USD la 27,7 mld. USD,
urmată de o stagnare în 2008 la 27,9 mld. USD, şi, o cădere abruptă, de circa 49% în 2009,
până la 14,2 mld. USD (date intermediare), explicabilă prin manifestarea efectelor globale ale
crizei în mediul investiţional est-european.
Remarcabilă este, în opinia noastră, cifra din 2008, comparabilă cu cea din 2007,
arătând un interes constant în regiune, deşi criza începe să se manifeste puternic în Zona Euro,
aspect surprins în Tabelul 2 de mai jos.
Evoluţie comparativă Rată de creştere a ISD ESE VS ExtraUE-27(10)
Rata de creştere ISD [%]
ESE
Extra UE-27

2006
82,9
57,2

2007
11,6
95,1

Tabelul 2

2008
0,8
-48,8

În paralel cu rata de creştere a PIB semnificativă este şi evoluţia inflaţiei anuale
medii
Observăm o ajustare abruptă a mediei în perioada 200-2002, urmată de o perioadă
aproape liniară, centrată în jurul valorii de 5%. În 2008 are loc un salt în % de peste 67% faţă
de cifra din 2007, comparabil cu saltul din UE-27, de 60,8%. Pentru 2009 avem însă o
diferenţiere puternică în estimările UE, de la o medie de 3,5% pentru ESE la 0,5%(12) pentru
UE-27.
(11).

244

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

245

Figura 5. Evoluţia Inflaţiei ESE VS UE-27

Tendinţele protecţioniste manifestate cu pregnanţă în a doua parte a crizei financiare
reprezintă o altă faţetă a acesteia. Manifestarea protecţionismului se face, în esenţă, prin
discriminarea furnizorilor externi de bunuri şi servicii. Centre for Economic Policy Research a
identificat în materialul Global Trade Alert nr. 1, din iulie 2009, 39 de măsuri noi
discriminatorii pentru partenerii comerciali externi ai ţărilor dintr-un total de 67 de măsuri
considerate.
5. Concluzii
5.1. Concluzii privind criza creditelor sub-prime
Şi la originea altor crize care au afectat economia mondială au stat bulele imobiliare
manifestate pe unele pieţe de real estate specifice (teren, rezidenţial, turistic şi de agrement
etc.), situaţie similară pentru criza creditelor sub-prime din 2007-2009.
Însă criza sub-prime s-a diferenţiat de celelalte prin câteva elemente specifice:
9 Expansiunea imprudentă a creditului ipotecar pe piaţa rezidenţială americană,
dincolo de limitele minimale de management al riscului.
9 Scăderea pronunţată a comerţului internaţional începând din septembrie 2008, odată
cu intensificarea crizei, a constituit un factor esenţial de propagare a declinului economic,
acesta căpătând un caracter de fenomen mondial.
9 Securitizarea ipotecilor, transformarea lor în titluri tranzacţionabile, împachetarea şi
reîmpachetarea succesivă a acestora şi distribuirea pe toate canalele existente în comunitatea
investiţională instituţională a condus la globalizarea efectelor crizei.
9 Complexitatea acestor produse financiare, numite acum „toxice”, a făcut aproape
imposibilă evaluarea şi reevaluarea corectă şi adecvată a acestora, atât ca valoare de justă, cât
şi din punct de vedere al riscului asociat.
5.2. Concluzii privind impactul crizei sub-primelor în Europa de Sud - Est
9 Ţările din Europa de Sud – Est au resimţit cu un decalaj de circa un an efectele
conjugate ale crizei creditelor sub-prime. Efectul a fost însă mai puternic decât în economiile
dezvoltate, iar revenirea din recesiunea economică se aşteaptă să fie mai lentă.
9 Ratele de creştere ale PIB în ESE au fost constant mai mari decât în UE-27
începând din 2001, iar în 2008 inerţia economică susţinută parţial şi de relativa decuplare a
acestei zone, cu excepţia notabilă a României, de la bula speculativă imobiliară şi expansiunea
nesustenabilă a creditului.
9 Anul 2009 a adus în primul rând contractarea cererii partenerilor din UE-27, ceea ce a
reprezentat cauza principală pentru prăbuşirea PIB-ului ESE, sensibil peste căderea PIB UE-27.
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Volumul ISD în 2008 a contribuit, credem, semnificativ la creşterea medie a PIB cu 6,5% în
regiune în 2008.
9 Protecţionismul este dăunător evoluţiei globale economice determinând o serie de
perturbări ale pieţelor şi creând costuri suplimentare pe termen mediu şi lung. Efectele
negative se răsfrâng în primul rând asupra economiilor în tranziţie, inclusiv în ESE.
Note
(1)

Vezi Scott Clark, „Some lessons from dot-com crisis”, Birmingham Business Journal, 2001.
Vezi James Morgan, „The downward spiral of the Asian tigers”, BBC News, Special report 1998
Asian economic crises.
(3)
Credite ipotecare cu grad de risc ridicat. Statistic, cf. Mortgage Bankers Association, unul din 5
credite acordate în SUA în 2007 a fost de tipul sub-prime.
(4)
Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie.
(5)
Bulgaria, Croaţia, Macedonia, România, Serbia, Slovenia, Turcia şi Grecia.
(6)
Vezi Eric Dash, Andrew Ross Sorkin, „Government Seizes WaMu and Sells Some Assets”, The
New York Times, 25.09.2008.
(7)
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, FYR Macedonia, Muntenegru, România, Serbia.
(8)
Conform BERD, „Transition Report 2009”, p. 21, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
(9)
Conform BERD, „Transition Report 2009”, p. 27, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
(10)
Se referă la ISD din provenite din afara zonei UE27.
(11)
Conform BERD, „Transition Report 2009”, p. 23, , http://epp.eurostat.ec.europa.eu
(12)
Inflaţie medie anuală în ultimele 12 luni, octombrie 2009.
(2)
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Rezumat. Lucrarea urmăreşte estimarea PIB potenţial şi a decalajului outputului în
România, utilizând în acest scop o metodă univariată – filtrul HP şi o metodă multivariatămetoda funcţiilor de producţie, aplicate unor serii de date anuale ce acoperă intervalul 19902008. Funcţia de producţie utilizată este de tip Cob-Douglas bifactorială, omotetică, în care
forţa de muncă potenţială se determină cu ajutorul NAWRU, calculat prin metoda propusă de
Elmeskov(1993). Rezultatele obţinute indică pentru ritmul output-ului potenţial variaţii între 0,36% şi +2% în perioada 1994-2000 şi 5%-6,7% între 2004-2008. Remarcăm existenţa unor
decalaje mai puternice la începutul intervalului ce se reduc însă la valori între -2,3% şi+2,7%
în perioada 1999-2008.
Cuvinte-cheie: estimarea PIB potenţial; output gap; filtru HP; metoda funcţiilor de
producţie; NAWRU.
Cod JEL: E.
Cod REL: 8E.
1. Introducere
Cu excepţia ultimului an, în care economia a fost puternic afectată de criza economică
mondială, România a avut un ritm mediu anual de creştere a PIB-ului real pe cap de locuitor
de aproximativ 5,6% în perioada 2000-2008, ceea ce a plasat ţara noastră pe primele locuri în
privinţa ritmurilor de creştere din UE şi a generat discuţii pe marginea existenţei unei
supraîncălziri(1) a economiei. Această creştere este considerată nesustenabilă de majoritatea
analiştilor din cel puţin două considerente: suprautilizarea resurselor nu poate fi menţinută pe
termen lung şi creşterea se bazează pe sectoare precum agricultura – extrem de volatilă la
condiţiile climaterice – şi construcţiile, care sunt afectate de sezonalitate şi depind în mare
măsură de evoluţia condiţiilor de creditare. Acesta este şi motivul pentru care criza mondială a
avut un impact atât de puternic asupra economiei româneşti, previziunile pentru anul 2009
indicând o contracţie de 8% a PIB-ului.
Creşterea puternică, dar nesustenabilă a economiei ridică problema identificării celor
mai potrivite metode de estimare a outputului potenţial şi a decalajului outputului care să
susţină politici fiscale şi monetare prudente, capabile să frâneze presiunile inflaţioniste
datorate unei cereri în exces ce sunt deseori asociate situaţiilor în care economia funcţionează
peste nivelul său potenţial.
Guvernatorul Băncii Naţionale atrăgea de altfel atenţia în urmă cu doi ani asupra
faptului că „Principalele riscuri la adresa sustenabilităţii dezinflaţiei şi a asigurării pe
termen mediu a stabilităţii preţurilor sunt considerate a fi persistenţa până la finalul anului
2007 a gap-ului pozitiv al PIB, precum şi posibila continuare a adâncirii deficitului de cont
curent ca efect al prelungirii dinamicii excesive a absorbţiei interne”.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor decidenţilor politici, această lucrare estimează
outputul potenţial şi output gap-ul pentru România utilizând două metode convenţionale
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propuse de Consiliul Uniunii Europene(2) şi des utilizate în acest scop: metoda filtrului HP şi
metoda funcţiilor de producţie.
Lucrarea este structurată după cum urmează: prima secţiune cuprinde o scurtă trecere
în revistă a principalelor rezultate obţinute în cadrul unor studii empirice referitoare la
estimarea outputului potenţial în România, cea de-a doua parte prezintă metodologia utilizată,
în secţiunea trei sunt comentate rezultatele obţinute iar în final sunt prezentate concluziile
acestui studiu.
2. Studii anterioare
Deşi studiul output gap-ului a stârnit un interes ridicat la nivel internaţional, fiind
scrise un număr impresionant de articole ce tratează acest subiect, în România interesul este
destul de scăzut existând în principal studiile elaborate de către Banca Naţională a României
şi Comisia Naţională de Prognoză.
În studiul BNR (Gălăţescu, Rădulescu, Copaciu, 2007, pp. 10-14) sunt prezentate şi
aplicate o serie de metode univariate şi multivariate pentru determinarea ritmului de creştere a
outputului potenţial printre care: metoda funcţiei de producţie, filtre cu componente
neobservabile, autoregresii vectoriale structurale. Rezultatele obţinute de autorii acestui studiu
sunt robuste la utilizarea unor metode şi specificaţii diferite, indicând accelerarea ritmului
anual de creştere a outputului potenţial de la o medie de 3-4% în perioada 2000-2002 până la
valori situate în jurul nivelului de 6-6,4% în perioada 2003-2006.
Studiul CNP (Ghizdeanu, Tudorescu, 2007, pp. 5-9) se bazează pe aplicarea metodei
filtrului HP şi a funcţiei de producţie, rezultatele obţinute indicând o creştere medie a
produsului intern brut potenţial de la 2,1% în 2001 la 4,2% în 2005 şi o valoare previzionată a
PIB potenţial de 6,4% în 2009 concomitent cu o reducere a output gap-ului cu un punct
procentual ajungând în 2009 la 3,5% din PIB-ul potenţial faţă de 4,4% cât era la nivelul anului
2005.
3. Metodologia utilizată
În cadrul acestui studiu ne-am propus utilizarea a două metode consacrate de calcul
pentru outputul potenţial şi output gap: metoda bazată pe filtrul HP şi metoda funcţiilor de
producţie.
3.1. Filtrul Hodrick -Prescott
Filtrul HP (Hodrick, Prescott, 1997, pp. 3-6) reprezintă o metodă ce poate fi aplicată
seriilor de timp atunci când se doreşte extragerea unui trend neliniar neted mai senzitiv la
fluctuaţiile pe termen lung decât la cele pe termen scurt. Metoda s-a impus ca standard de
înlăturare a fluctuaţiilor în jurul trendului în literatura de specialitate ce studiază ciclurile de
afaceri, datorită în principal faptului că poate fi aplicat seriilor de timp nestaţionare.
Filtrul HP este o metodă univariată ce poate fi utilizată pentru a descompune outputul
real în două componente: output potenţial şi exces de cerere. Filtrul HP estimează outputul
potenţial minimizând suma pătratelor distanţelor între output şi outputul potenţial la fiecare
moment de timp ţinând cont de o restricţie referitoare la variaţia outputului potenţial.
Fie seria de timp yt ce conţine valori ale outputului real pe orizontul de timp
considerat. Seria yt are un trend notat τ t , ce reprezintă de fapt outputul potenţial, şi o
componentă ciclică notată cu ct ce reprezintă excesul de cerere. Astfel, putem scrie:
y t = τ t + ct .
Outputul potenţial sau trendul se obţine din rezolvarea următoarei probleme de minim
ce reprezintă filtrul HP:
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min ∑ ( y t − τ t ) + λ ∑ [(τ t +1 − τ t ) − (τ t − τ t −1 )]
t =1

(1)

t =2

iar output gap-ul sau componenta ciclică, ct , se calculează ca reziduu sau deviaţie de
la trend, astfel:
ct = y t − τ t
(2)
Parametrul λ ataşat restricţiei surprinde senzitivitatea outputului potenţial la fluctuaţiile
pe termen scurt, controlând astfel netezirea seriei outputului potenţial: o valoare mică a lui λ
indică o importanţă mai mică a şocurilor ciclice şi conduce la formarea unui trend care
urmează fidel seria iniţială. O valoare mai mare a lui λ conduce la o mai mare netezire a
creşterii şi la o variabilitate mai ridicată a output gap-ului. Cu cât sunt mai mari valorile lui λ
cu atât sunt mai mari diferenţele între seriile actuale şi seriile ajustate. Pentru un λ foarte mare
tendinţa pe termen lung obţinută prin aplicarea filtrului HP este similară trendului liniar. Se
obişnuieşte ca pentru date trimestriale să se considere λ= 1.600, iar pentru date anuale λ=6,25
şi pentru cele lunare λ=129.000 (Ravn, Uhlig, 2001, pp. 5-7).
Această metodă de calcul se bazează strict pe istoricul seriei de date referitoare la
evoluţia outputului fiind foarte uşor de utilizat în practică dar având principalul dezavantaj dat
de faptul că nu surprinde modul în care alte variabile de interes economic pot influenţa
rezultatul. În plus, filtrul este potrivit atunci când este aplicat pe date ce descriu evoluţii relativ
stabile, ce nu suferă şocuri puternice. Dacă în economie apare un break structural, filtrul
împrăştie efectele în jurul momentului break-ului pe perioade mai lungi sau mai scurte în
funcţie de valoarea lui λ, ceea ce conduce la obţinerea unui trend nerealist.
3.2. Metoda funcţiilor de producţie
Metoda funcţiilor de producţie este o metodă multivariată standard folosită pentru
estimarea outputului potenţial ca funcţie de productivitatea totală a factorilor, capital şi
muncă, toate utilizate la nivelul lor potenţial. Spre deosebire de filtrul HP, metoda funcţiei de
producţie are avantajul că poate furniza informaţii utile cu privire la contribuţia factorilor de
producţie la obţinerea outputului potenţial, dar estimaţiile obţinute astfel depind de tehnicile
utilizate pentru netezirea factorilor de producţie consideraţi şi în plus necesită serii mai lungi
de date.
Pentru estimarea outputului potenţial şi output gap-ului considerăm următoarea funcţie
de producţie de tip Cobb-Douglas cu randamente constante:

Yt = At (K t )α (Lt )1− α

(3)
δ + ηt + ε

ηt + ε

yt
yt
unde Yt reprezintă output-ul real al economiei, At = e
= A0 e
este
productivitatea totală a factorilor (TFP), K t reprezintă stocul de capital, Lt este forţa de muncă
iar α şi (1- α ) reprezintă contribuţia factorului de producţie capital, respectiv muncă în
output-ul total(3).
Liniarizând, obţinem:
ln Yt = ln At + α ln K t + (1 − α )Lt
(4)
Pentru un α dat, valoarea logaritmată a productivităţii totale a factorilor
(tfpt = ln At ) se obţine din relaţia:
tfpt = yt − [αk t + (1 − α )lt ] = a + β t + ε y t
(5)

în care am notat cu litere mici valorile logaritmate ale Y, K şi L iar a = ln A0 .
Funcţia de producţie pentru outputul potenţial este dată de:

(

Yt pot = Atpot K tpot

) (L )
α

pot 1− α
t

(6)
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unde

Atpot = e γ + θt = e γ e θt = Ae θt

reprezintă

productivitatea

totală

a

factorilor

pot

potenţială filtrată HP, iar K t = K t ctNAICU este stocul de capital potenţial corespunzător
ratei de utilizare a capacităţilor de producţie care nu accelerează inflaţia (NAICU- Non
Accelerating Inflation Capacity Utilization Rate) ce se obţine filtrând stocul de capital cu
filtrul HP.
Pentru forţa de muncă potenţială utilizăm relaţia propusă de Giorno et al. (1995):

(

Ltpot = LSt 1 − utNAWRU

)

(7)

unde LSt reprezintă populaţia activă civilă la momentul t filtrată cu filtrul HP iar utNAWRU
este rata şomajului NAWRU(Non Accelerating Wage Inflation Rate of Unemployment)
corespunzătoare unui nivel al salariilor care nu conduce la accelerarea inflaţiei şi este de
asemenea filtrată cu filtrul HP. Prin urmare, Ltpot corespunde numărului de persoane ce ar fi
angajate în situaţia în care rata şomajului ar fi la nivelul său natural dat de NAWRU.
Ţinând cont de aceste notaţii, relaţia outputului potenţial devine:

(

)α ( (

))1− α

Yt pot = Ae θt K tNAICU LSt 1 − u tNAWRU
(8)
iar output gap-ul se defineşte ca diferenţă între nivelul real al outputului şi nivelul
potenţial, raportată la nivelul potenţial:

gap _ FP =

Yt − Yt pot

*100
(9)
Yt pot
Output gap-ul poate lua valori pozitive (când outputul real > outputul potenţial) şi în
acest caz ritmul de creştere al cererii agregate depăşeşte ritmul de creştere al ofertei agregate,
ceea ce poate conduce la inflaţie. În această situaţie avem un decalaj de tip inflaţionist. Dacă
valorile output gap-ului sunt negative, atunci avem de-a face cu un decalaj de tip recesionist
care poate conduce la scăderea preţurilor.
output

3.2.1. Determinarea NAWRU
NAWRU este rata şomajului care nu conduce la o accelerare a creşterilor salariale.
Studiile (Layard, Nickell, Jackman, 1991, p. 18) arată că, datorită inelasticităţii şi
memoriei (hysterisis) pieţei muncii, rata şomajului de echilibru se modifică în timp,
urmând în general rata actuală a şomajului. De aceea se impune determinarea unei rate a
şomajului NAWRU variabile şi cea mai des utilizată metodă de calcul este cea propusă de
Elmeskov (1993, pp. 94):

ut − utNAWRU = λΔ2 wt ,

λ<0

(10)

unde ut este rata actuală a şomajului, utNAWRU este rata şomajului NAWRU, wt este
logaritmul câştigului salarial mediu brut pe economie. Dacă şomajul actual este sub nivelul
NAWRU, acest lucru va conduce la accelerarea creşterii salariilor şi invers, un nivel al ratei
şomajului superior NAWRU determină scăderea ritmului de creştere a salariilor.
Presupunem că modificările în NAWRU au loc gradat în timp, adică ΔutNAWRU ≈ 0 .
Diferenţiind ambii membrii ai relaţiei (10), obţinem o relaţie pentru λ :
λ=
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Înlocuind (11) în ecuaţia (10), obţinem:
Δut 2
utNAWRU = ut −
Δ wt
(12)
Δ3 wt
NAWRU calculat în acest mod este ajustat în continuare prin aplicarea filtrului HP.
4. Rezultatele obţinute
Pentru estimarea PIB potenţial prin cele două metode prezentate mai sus utilizăm
datele furnizate de către INS privind PIB, imobilizările corporale la sfâşitul anului, câştigul
brut lunar, populaţia ocupată civilă, populaţia activă civilă şi rata şomajului în intervalul 19902007, primele trei variabile fiind exprimate în valori reale.
Pentru obţinerea outputului potenţial şi a output gap-ului prin cele două metode am
utilizat STATA, şi modulul de implementare al filtrului HP propus de Baum (2006).
Productivitatea totală a factorilor a fost calculată pornind de la valoarea de 0,65 pentru 1- α ,
conform estimărilor făcute de Dobrescu (2006, p. 71).
Funcţia de producţie este:
0 ,35
0 ,65
Yt = 1,97e −0 ,02 t (K t ) (Lt )
(13)
iar outputul potenţial este calculat cu:

Yt pot = 1,97e 0 ,02 t (K tNAICU ) (LSt (1 − utNAWRU ))
(14)
Rezultatele obţinute prin aplicarea filtrului HP şi a metodei funcţiei de producţie sunt
prezentate în tabelul 1 iar ritmurile de creştere ale outputului real şi potenţial precum şi output
gap-ul sunt redate în figura 1, respectiv figura 2.
Se remarcă obţinerea unor valori destul de apropiate atât pentru outputul potenţial, cât
şi pentru output gap-ul calculate cu cele două metode propuse. Rezultatele indică un ritm
negativ al PIB potenţial calculat cu filtrul HP în prima parte a intervalului considerat (19911993) urmat de o variaţie între -0,36% şi 2% în perioada 1994-2000 obţinută cu ambele
metode, pentru a ajunge la un potenţial de creştere de 5%-6,7% între anii 2004-2008.
Calculele referitoare la output gap-ul românesc indică existenţa unui decalaj de tip
recesionist în anii 1991 şi 1992 (PIB-ul real fiind cu aprox 3% mai mic faţă de nivelul său
potenţial). În perioada 1993-1996, outputul real depăşeşte outputul potenţial cu valori situate
între 3-6,5% indicând decalaje de tip inflaţionist, pentru ca începând cu 1997 şi până în 1999
să revină sub nivelul său potenţial. În intervalul 2000-2008 se remarcă o reducere a decalajelor
indicând o mai mare stabilizare a economiei, valorile variind între -2,3% şi 2,7%.
Trebuie menţionat însă faptul că există probleme în estimarea outputului potenţial
cauzate în primul rând de seriile scurte de date pentru România, de schimbările structurale din
economia românească, dar şi de modificarea metodologiilor statistice de la SEC 79 la SEC 95
ceea ce afectează gradul de comparabilitate în timp al datelor.
Mai mult, dacă analizăm datele pe perioada 1990-2008, observăm că outputul creşte şi
populaţia ocupată scade, ceea ce conduce la obţinerea unei productivităţi marginale negative a
muncii care nu se înscrie în cerinţele teoriei neoclasice a producţiei care specifică
productivităţi marginale pozitive şi descrescătoare pentru venituri la scală constante şi
descrescătoare în vederea generării unei mulţimi de producţie convexă. Ulterior această
restricţie de convexitate a mulţimii de producţie s-a relaxat întrucât mulţi cercetători au
obţinut rezultate empirice care nu se încadrează în cerinţa convexităţii.
Prin urmare am calculat elasticitatea producţiei în raport cu populaţia ocupată civilă
din datele empirice raportând ratele medii anuale de creştere a PIB-ului real şi populaţiei
ocupate, obţinând o valoare α =-0,18 care violează cerinţa convexităţii mulţimii de producţie.
0 ,35

0 ,65

Yt pot = 0.11e −0 ,15t (K tNAICU ) (LSt (1 − utNAWRU ))
(15)
Rezultatele obţinute diferă esenţial de rezultatele obţinute utilizând elasticitatea
Dobrescu şi filtrul HP. Constatăm o scădere a outputului potenţial în perioada 1996-2000,
1,18

−0 ,18
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ceea ce reflectă o scădere a eficienţei utilizării factorilor, o scădere a populaţiei ocupate
datorită unor modificări structurale şi unui fenomen migraţionist şi o scădere a eficienţei
utilizării capitalului.
Diferenţa între outputul real şi potenţial pentru anii 2000-2002, 2004, 2006 in favoarea
producţiei reale se explică după părerea noastră în special prin creşterea importurilor şi numai
parţial printr-un fenomen de supraîncălzire. Pentru verificarea acestei ipoteze am considerat o
relaţie între rata de creştere a importurilor şi output gap şi am obţinut:
pentru λ =-0,18
(16)
rimp t = 9 ,66+ 2 ,36× output _ gapt + ε t
( 4 ,22 )

( 4 ,34 )

ceea ce arată că o creştere cu 1% a output gap-ului conduce la o accelerare cu 2,36% a
importurilor. Variabilitatea output gap-ului explică 56% din variabilitatea ratei de creştere a
importurilor.
pentru λ =0,65
(17)
rimp t = 8,69+ 3,24× output _ gapt + ε t
( 4 ,11 )

( 4 ,98 )

ceea ce arată că o creştere cu 1% a output gap-ului conduce la o accelerare cu 3,24% a
importurilor. Variabilitatea output gap-ului explică 62% din variabilitatea ratei de creştere a
importurilor.
De asemenea, am estimat coeficientul lui Okun care reflectă relaţia între output şi
şomaj utilizând relaţia între deviaţia şomajului şi output gap propusă de Weber (1995, p. 435):

(

)

(

)

u t − u tNAWRU = a × output _ gapt + b × ut −1 − u tNAWRU
+ c × u t − 2 − u tNAWRU
+ εt
−1
−2
(18)
şi am obţinut următoarea relaţie:
) − 0.38(ut −2 − utNAWRU
) (19)
ut − utNAWRU = − 0.29 output _ gapt + 1.2 (ut −1 − utNAWRU
−1
−2
(t)

( −2 ,46 )

( 5 ,7 )

( −2 ,0 )

Am obţinut un coeficient Okun negativ, care reflectă faptul că o creştere a gap-ului cu
1% conduce la o scădere a deviaţiei şomajului cu 0,29%. Considerăm că această valoare
confirmă că mecanismele economice de reacţie în România funcţionează normal, că şomajul
este sensibil la modificările care au loc pe piaţa.
5. Concluzii
În această lucrare am urmărit calculul outputului potenţial şi a decalajului outputului
real faţă de nivelul său potenţial în România în perioada 1991-2008, utilizând o metodă
univariată- filtrul HP şi o metodă multivariată- metoda funcţiilor de producţie. Funcţia de
producţie utilizată este de tip Cob-Douglas iar forţa de muncă potenţială se determină cu
ajutorul NAWRU, calculat prin metoda propusă de Elmeskov(1993).
Ambele metode furnizează rezultate asemănătoare, indicând pentru ritmul output-ului
potenţial variaţii între -0,36% şi +2% în perioada 1994-2000 pentru ca începând cu anul 2001
acesta să crească, ajungând la valori de 5%-6,7% între 2004-2008.
În ceea ce priveşte evoluţia output gap-ului, remarcăm existenţa unor decalaje mai
puternice la începutul intervalului (expansionist în perioada 1993-1996 şi recesionist între anii
1997-1999) ce se reduc însă treptat începând cu anul 1999, output gap-ul variind între -2,3%
şi +2,7% în perioada 1999-2008.
Există însă probleme în estimarea outputului potenţial în România. Dacă analizăm
datele pe perioada 1990-2008, observăm că productivitatea marginală a muncii e negativă,
ceea ce nu se înscrie în cerinţele teoriei neoclasice a producţiei.
Output gap-ul pozitiv estimat după anul 2000 conduce după părerea noastră în special
la creşterea importurilor şi nu la supraîncălzirea economiei, lucru confirmat de estimaţiile
obţinute în ecuaţia de regresie a ratei de creştere a importurilor în funcţie de output gap.
Coeficientul lui Okun este negativ şi reflectă faptul că o creştere a output gap-ului
conduce la o scădere a deviaţiei şomajului ceea ce confirmă funcţionarea normală a
mecanismelor economice de reacţie în România.
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Tabelul 1
Rezultatele obţinute cu filtru HP şi metoda funcţiilor de producţie
An

Output real

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

-12.90
-8.83
1.51
3.96
7.16
4.01
-6.10
-4.80
-1.14
2.17
5.71
5.19
5.22
8.46
4.18
7.79
6.35
6.20

Output potenţial
HP
-10.27
-5.82
-1.79
0.92
1.93
1.35
0.13
-0.36
0.26
1.66
3.26
4.61
5.60
6.25
6.51
6.66
6.65
6.58

Output potenţial
FP

0.10
0.73
0.70
0.34
0.16
0.44
1.34
3.01
5.16
6.35
6.59
6.36
6.12
5.69
5.20

Output gap
HP
-2.63
-3.01
3.30
3.04
5.23
2.66
-6.23
-4.44
-1.41
0.52
2.44
0.58
-0.38
2.21
-2.32
1.13
-0.30
-0.38

Output gap
FP

3.86
6.44
3.31
-6.44
-4.96
-1.59
0.84
2.70
0.04
-1.13
1.87
-2.17
1.67
0.66
1.00
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Figura 1. Ratele de creştere ale outputului real şi potenţial calculate prin cele două metode
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Figura 2. Output gap-ul calculat cu filtrul HP şi metoda funcţiilor de producţie
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Note
1

Supraîncălzirea unei economii are loc atunci când capacităţile productive nu pot ţine pasul cu creşterea cererii
agregate. Această stare este caracterizată de o rată de creştere economică superioară trendului în care cererea
excedentară este acoperită printr-o suprautilizare a resurselor.
2
În 2002, Consiliul Uniunii Europene a decis utilizarea metodei funcţiilor de producţie ca metodă de referinţă
pentru calculul output gapului şi păstrarea metodei filtrului HP ca metodă alternativă utilizată în timpul
perioadelor de tranziţie.
3
presupunând că rata de închiriere a capitalului reflectă productivitatea marginală a acestuia iar salariul reflectă
productivitatea marginală a muncii.
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Rezumat. Articolul îşi propune să surprindă caracteristicile actualei crize economice
şi financiare în rândul statelor membre ale UE-27, în anul 2009. Au fost analizate variabilele
macroeconomice ce compun pentagonul macrostabilizării economice, variabile ce surprind
modificarea reală relativă a produsului intern brut, modificarea preţurilor de consum, a
numărului de şomeri, ponderea în PIB a deficitului convenţional al bugetului public naţional
consolidat, ponderea în PIB a datoriei publice şi a soldului contului curent.
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Cod JEL: E6.
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1. Introducere
Obiectivele de politică economică, grupate sub denumirea de pentagonul macrostabilizării economice, urmăresc:
- obţinerea creşterii economice
- stabilitatea preţurilor
- reducerea ratei şomajului
- finanţe publice sustenabile (deficite ale bugetului public naţional consolidat şi o
datorie publică sustenabile)
- un deficit de cont curent cât mai mic în raport cu PIB-ul, sau chiar realizarea unui
excedent de cont curent
Atingerea simultană a acestor obiective este greu de realizat, chiar şi de către statele
dezvoltate economic. Atingerea lor simultană este doar un ideal, ele reprezintă de fapt un
echilibru către care economia tinde în permanenţă, dar nu poate râmăne în acel echilibru decât
o perioadă foarte scurtă de timp. Deciziile de politică economică trebuie deci să aleagă acele
obiective considerate prioritare la momentul respectiv, sacrificând celelalte obiective în
sprijinul celor alese.
Este şi cazul actualei situaţii de criză economico-financiară în cadrul statelor membre
UE-27. Problemele identificate ca prioritare sunt reluarea creşterii economice şi protecţia
populaţiei, prin reducerea inflaţiei şi lupta autorităţilor cu fenomenul şomajului. Deficitele
bugetare şi datoria publică sunt instrumente pe care statul le utilizează pentru a veni în
sprijinul obiectivelor majore. Respectarea criteriilor nominale de la Maastricht, referitoare la
finanţele publice, nu mai este un obiectiv pe termen scurt, ci pe teremen mediu şi lung.
Reducerea deficitului de cont curent este o altă trăsătura a acestei crize, pe fondul reducerii
generale a consumului privat.
Am prezentat în continuare câteva definiţii şi caracteristici ale crizelor, cu referire în
special la cele economice şi financiare, pe care le consider relevante pentru criza actuală.
Criza este:
- o fază primejdioasă şi hotărâtoare în viaţa socială, constând într-o manifestare
violentă a contradicţiilor economice, politice şi sociale;
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- perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări, adesea decisive, care se manifestă în
societate;
- o lipsă acută a ceva necesar vieţii materiale sau spirituale (spre exemplu de mărfuri,
de lichidităţi, de locuri de muncă, de forţă de muncă);
- moment critic în evoluţia unei boli, după care urmează schimbarea în bine sau în rău.
Criza financiară este o situaţie în care cererea de bani este mai mare decat oferta de
bani. Aceasta înseamnă că lichiditatea este rapid evaporată, deoarece banii disponibili sunt
retraşi din bănci, forţând astfel băncile fie să vândă propriile active şi investiţii, pentru a-şi
acoperi necesităţile, fie să falimenteze.
Criza economică reprezintă o situaţie în care economia unei ţări trece brusc printr-o
scădere a forţei sale, scădere adusă, de regulă, de o criză financiară. O economie ce trece
printr-o criza economică va experimenta aproape sigur o scădere a PIB-ului. Convenţional s-a
stabilit că recesiune este atunci când după două trimestre succesive avem de a face cu
scăderea PIB-ului unei ţări sau regiuni. National Bureau of Economic Research (NBER)
defineşte criza ca fiind o scădere semnificativă a activităţii economice pentru câteva luni
reflectată în scăderea PIB, scăderea veniturilor individuale, reducerea nivelului ocupării,
diminuarea producţiei industriale şi a consumului.
Crizele economice pot lua forma unei depresiuni economice, şi uneori pot duce la
colaps economic. Depresiunea economică este un termen utilizat pentru a defini o cădere
susţinută a uneia sau mai multor economii naţionale. Depresiunea este considerată o forma
rară, dar extremă, de recesiune, fiind caracterizată în principal de o creştere „neobişnuită” a
ratei şomajului, restricţionarea creditelor, restrângerea majoră a producţiei industriale şi a
investiţiilor, numeroase falimente bancare, schimburi comerciale semnificativ reduse, un curs
valutar foarte volatil şi impredictibil, în principal cu tendinţa de devalorizare. Nu există o
definiţie oficială a depresiunii economice, însă se consideră că apare dacă există un declin al
PIB-ului mai mare de 10%. George Soros a declarat că actuala criză americană seamănă din
ce în ce mai mult cu Marea Depresiune datorită ferocităţii cu care îşi face simţite efectele.
Pe baza datelor anuale publicate în 3 noiembrie 2009 şi a celor trimestriale publicate
pe 13 noiembrie 2009 de către Comisia Europeană şi de Eurostat, am încercat să surprindem,
prin analize statistice, câteva caracteristici ale actualei crize, în randul statelor membre UE-27.
2. Evoluţia PIB-ului
Conform datelor publicate de către Comisia Europeană în noiembrie 2009, economia
UE, pe ansamblu, ca medie, a ieşit din criză în trimestrul III al acestui an, deşi pe tot anul
2009 se estimează o scădere a PIB-ului de aproximativ 4,1%. Pentru următorii doi ani se
anticipează o redresare moderată, dar progresivă, PIB-ul urmând să crească, potrivit
previziunilor, cu 0,7% în 2010 şi cu 1,6% în 2011.
Pentru 2009 însă, toate statele membre, cu excepţia Poloniei, se aşteaptă să încheie
anul în scădere economică, raportându-ne la anul anterior. Pentru România se estimează una
dintre cele mai severe scăderi economice printre statele membre ale UE, ţara noastră având
cea mai mare valoare a acestui indicator, după ţările baltice. Ca ordin de mărime a acestei
scăderi economice, România se situează alături de Irlanda şi Slovenia.
Tabelul 1
Modificarea reală a PIB în anul 2009
Ţara
PL
CY
EL
FR
MT
BE
256

Δ% PIB real
1,2
-0,7
-1,1
-2,2
-2,2
-2,9

Ţara
Zonaeuro
UE 27
NL
DK
SE
UK

Δ% PIB real
-4,0
-4,1
-4,5
-4,5
-4,6
-4,6

Ţara
BG
HU
FI
SI
IE
RO

Δ% PIB real
-5,9
-6,5
-6,9
-7,4
-7,5
-8,0
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Ţara
PT
LU
ES
AT

Δ% PIB real
-2,9
-3,6
-3,7
-3,7

Ţara
IT
CZ
DE
SK

257

Δ% PIB real
-4,7
-4,8
-5,0
-5,8

Ţara
EE
LV
LT

Δ% PIB real
-13,7
-18,0
-18,1

Sursa: Comisia Europeană.

O parte din state au avut însă rezultate pozitive în ceea ce priveşte modificarea reală
relativă a PIB-ului in trimestrul III din 2009, unele chiar din trimestrul II: Germania, Franţa,
Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Suedia.
Tabelul 2
Modificarea relativă a PIB-ului faţă de trimestrul anterior
2008
Q4

Q1

2009
Q2

Q3

Zona euro
(EA16)
EU-27
State membre
Belgia
Bulgaria
R. Cehă
Danemarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania

-1.8
-1.9

-2.5
-2.4

-0.2
-0.3

0.4
0.2

-2.1
:
-0.8
-2.0
-2.4
-4.5
-5.6
-0.7
-1.1

-1.8
:
-4.5
-1.3
-3.5
-6.0
-2.3
-0.5
-1.6

-0.1
:
0.3
-2.6
0.4
-3.4
0.0
-0.1
-1.1

0.5
:
0.8
:
0.7
-2.8
:
-0.3
-0.3

Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia

Franţa
Italia
Cipru

-1.5
-2.1
0.0

-1.4
-2.7
-0.5

0.3
-0.5
-0.8

0.3
0.6
-1.4

Finland
Sweden
U. K.

2008
Q4

Q1

2009
Q2

Q3

-4.7
-1.2
-2.9
-1.9
-1.1
-1.0
-1.1
-0.1
-1.7
-2.8
-4.1
1.2

-11.0
-11.3
-1.7
-2.6
-1.2
-2.4
-2.6
0.1
-2.0
-4.6
-6.4
-8.6

-0.8
-7.7
-0.3
-2.0
-0.9
-1.0
-0.5
0.7
0.5
-1.1
0.7
1.1

:
6.0
:
-1.8
:
0.4
0.9
:
0.9
-0.7
:
1.6

-2.5
-4.9
-1.8

-3.0
-0.9
-2.5

-2.6
0.2
-0.6

:
:
-0.4

Sursa: Comisia Europeană.

Dacă privim însă efectele cumulate în 2008 şi 2009 ale crizei asupra modificării
relative reale a PIB, atunci avem următoarele valori:
Tabelul 3
Modificarea reală a PIB în perioada 2009 faţă de 2007
Ţara
2009-2007
LV
-21,8
EE
-16,8
LT
-15,8
IE
-10,3
FI
-6,0
HU
-5,9
IT
-5,7
DK
-5,6
SE
-4,8
SI
-4,2
Sursa: Comisia Europeană.

Ţara
UK
DE
LU
Zona Euro
UE-27
PT
ES
NL
CZ
RO

2009-2007
-4,0
-3,8
-3,6
-3,4
-3,3
-2,9
-2,8
-2,6
-2,4
-2,3

Ţara
BE
FR
AT
BG
MT
SK
EL
CY
PL

2009-2007
-1,9
-1,8
-1,8
-0,3
-0,1
0,2
0,9
3,0
6,3
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Pe ansamblul acestor evoluţii, ţara noastră nu stă rău deloc. Scăderea economică din
2009 faţă de 2007 este de 2,3%, cu 1 punct procentual mai mică decât media UE-27 şi foarte
departe de contraperfomanţele înregistrate în ţările baltice, Irlanda sau Ungaria. La polul opus
se află Polonia cu o creştere economică de 6,3%, Cipru cu 3% şi Grecia cu 0,9%.
3. Piaţa forţei de muncă sub presiune
Se anticipează că, pe piaţa forţei de muncă, rezultatele vor fi nefavorabile, rata
şomajului urmând să crească de la 9,1% în 2009 la 10,3% în 2010 şi să rămână la această
valoare şi în 2011.
Cu toate că piaţa comunitară a forţei de muncă s-a dovedit mai rezistentă decât se
aştepta, în perioada crizei, în mare parte datorită măsurilor de politică pe termen scurt,
reformelor din trecut şi menţinerii locurilor de muncă în unele state membre, se preconizează
o scădere mai accentuată a ratei de ocupare a forţei de muncă în trimestrele următoare.
Situaţia în sectorul ocupării forţei de muncă se va stabiliza probabil progresiv spre sfârşitul
anului 2010 şi începutul anului 2011, odată cu consolidarea redresării.
Tabelul 4
Rata şomajului
Ţara
NL
DK
AT
CY
LU
SI
CZ
BG
MT
DE

2009
3,4
4,5
5,5
5,6
6,2
6,7
6,9
7,0
7,1
7,7

Ţara
IT
UK
BE
PL
FI
SE
EL
PT
RO
UE-27

2009
7,8
7,8
8,2
8,4
8,5
8,5
9,0
9,0
9,0
9,1

Ţara
FR
Zona euro
HU
IE
SK
EE
LT
LV
ES

2009
9,5
9,5
10,5
11,7
12,3
13,6
14,5
16,9
17,9

Sursa: Comisia Europeană.

În toate statele membre ale UE-27 rata şomajului a crescut în anul 2009 faţă de cea
înregistrată în 2008, şomajul fiind un îngrijorător efect negativ asociat acestei crize economice
şi financiare.
Tabelul 5
Creşterea ratei şomajului în 2009 faţă de 2008
Ţara
DE
NL
IT
BE
MT
DK
EL
LU
PT
PL

Modificare
0,4
0,6
1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3

Sursa: Comisia Europeană.
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Ţara
BG
FR
AT
CY
Zona euro
FI
UE-27
UK
SI
SE

Modificare
1,4
1,7
1,7
2
2
2,1
2,1
2,2
2,3
2,3

Ţara
CZ
HU
SK
RO
IE
ES
EE
LT
LV

Modificare
2,5
2,7
2,8
3,2
5,7
6,6
8,1
8,7
9,4
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România a înregistrat una dintre cele mai ridicate creşteri ale ratei şomajului, după
ţările baltice, Spania şi Irlanda. Faţă de media UE, ţara noastră a înregistrat o creştere mai
mare cu 1 pp. Statele membre UE care au gestionat cel mai bine această problemă sunt
Germania, Olanda si Italia.

Figura 1. Corelaţia dintre rata şomajului şi rata de creştere economică în 2009

În Figura 1 am realizat corelaţia liniară dintre şomaj şi creştere economică. Evident
corelaţia dintre cele două mărimi este negativă, iar coeficientul variabilei dependente este de 0,275. Pe baza lui R2 putem spune că 20,61% din evoluţia ratei şomajului este determinată de
evoluţia reală relativă a PIB-ului.
4. Finanţele publice sub presiune
4.1. Deficitele bugetelor publice naţionale consolidate în creştere
Puternic afectate de această criză au fost finanţele publice ale statelor membre. Pe
ansamblul UE-27, ca medie, deficitele bugetelor publice naţionale consolidate se estimează că
vor creşte de la 2,3% în 2008 la 6,9% în 2009. Pentru 2010 se preconizează însă o nouă
creştere a acestor deficite, care vor ajunge la 7,5% din PIB, pentru a reveni în 2011 la valoare
din 2009, datorită relansării activităţii economice şi sistării treptate a măsurilor temporare de
ajutor pentru economia reală.
Această deteriorare a fost provocată, în parte, de funcţionarea stabilizatorilor
automaţi şi de măsurile discreţionare adoptate pentru a sprijini economia, dar reflectă şi o
scădere anormal de severă a veniturilor, ca reacţie la scăderea economică.

Figura 2. Ponderea în PIB a deficitului convenţional al bugetului public naţional consolidat în 2009
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Conform acestor date previzionate, 21 de state din cele 27 depăşesc valoarea limită
maximă impusă pentru deficitul bugetar prin Tratatul de la Maastricht, de 3% din PIB.
Deficitul previzionat pentru România este de 7,8%, cu 0,9 pp mai mare decât media UE şi se
află printre cele mai mari 9 valori înregistrate printre statele UE 27. Deficite de peste 12% din
PIB se vor înregistra în Grecia, Irlanda şi Marea Britanie.
Previziunile pentru 2010 sunt şi mai sumbre, singura ţară care se va încadra în limita a
3% din PIB fiind Bulgaria.
4.2. Datoriile publice în creştere
În aceste condiţii, ponderea datoriei publice în PIB va continua să crească în perioada
2009-2011. Pe ansamblul UE, ponderea în PIB a datoriei publice, ca medie a celor 27 de state
va creşte de la 61,5% în 2008 la 73% în 2009, 79,3% în 2010 şi 83,7% în 2011. Se anticipează
deci o creştere cu peste 20 pp a acestui indicator, adică aproximativ 1/3 din valoarea cu care
s-a intrat în această criză, în numai trei ani de zile. Aşadar, pe fondul reducerii PIB-ului şi al
creşterii datoriei publice, generată de creşterile deficitelor bugetelor publice naţionale
consolidate, ponderea în PIB a datoriei publice a crescut în 2009 pentru toate statele membre
ale UE-27, după cum se arată în Tabelul 6:
Tabelul 6
Creşterea ponderii în PIB a datoriei publice în 2009 faţă de 2008
Ţara
Δ(Datorie/PIB)
DK
0,2
BG
1
LU
1,5
NL
1,6
EE
2,8
SE
4,1
PL
4,5
MT
4,7
CY
4,8
HU
6,2
Sursa: Comisia Europeană.

Ţara
AT
CZ
SK
DE
FI
BE
RO
FR
IT
Zona euro

Δ(Datorie/PIB)
6,5
6,5
6,9
7,2
7,2
7,4
8,2
8,7
8,8
8,9

Ţara
PT
UE 27
SI
EL
LV
LT
ES
UK
IE

Δ(Datorie/PIB)
11,1
11,5
12,6
13,4
13,7
14,3
14,6
16,6
21,7

Cea mai mică creştere s-a înregistrat în Danemarca, practic nesemnificativă, de numai
de 0,2 pp, la o valoare de 33,5% înregistrată în 2008. La polul opus se situează Irlanda cu o
creştere de 21,7 pp, la o valoare de numai 44,1% înregistrată în 2008. România va înregistra o
creştere de 8,2 pp, la un stoc iniţial de 13,6% înregistrat în 2008. La acest capitol al creşterii
acestei ponderi ţara noastră se află la jumătatea valorilor înregistrate în rândul statelor membre
UE-27.
Ponderea în PIB a datoriei publice pentru ţara noastră este însă redusă, atât în raport cu
media UE-27, cât şi cu valoarea impusă de tratatul de la Maastricht, de 60%: previziunile
arată pentru ţara noastră o pondere de 31,3% în anul 2011, pe fondul unei creşteri accelarate a
acesteia.
5. Inflaţia
Valorile înregistrate ale inflaţiei indică un semn de stabilitate, ce susţine puterea de
cumpărare a populaţiei în această perioadă dificilă, nesigură. Există câteva state printre cele
membre ale UE care vor înregistra chiar o reducere a preţurilor de consum în 2009: Irlanda,
Portugalia şi Spania. Din păcate, România stă cel mai prost la acest capitol, înregistrând cel
mai mare nivel al ratei inflaţiei în rândul statelor UE-27.
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Figura 3. Rata inflaţiei în 2009

Preocupate de protecţia puterii de cumpărare a populaţiei toate statele membre ale UE
27 au redus rata anuală a inflaţiei în anul 2009 faţă de cea înregistrată în 2008.
Tabelul 7
Reducerea ratei inflaţiei în 2009 faţă de 2008
Ţara
PL
NL
SE
UK
HU
FI
RO
DE
DK
IT

Δinflaţie
0,3
1,1
1,4
1,6
1,7
2,1
2,2
2,5
2,5
2,7

Ţara
MT
AT
UE 27
SK
EL
Zona euro
FR
CY
PT
LU

Δinflaţie
2,7
2,7
2,7
2,8
3
3
3,1
3,6
3,7
4,1

Ţara
BE
ES
IE
SI
CZ
LT
BG
EE
LV

Δinflaţie
4,5
4,5
4,6
4,6
5,7
7,2
9,6
10,4
11,8

Sursa: Comisia Europeană.

Cele mai mari reduceri s-au înregistrat în statele baltice şi Bulgaria, în Estonia şi
Letonia aceste reduceri depăşind 10 pp. Reducerea din ţara noastră este de 2,2 pp,
comparabilă cu cea din Finlanda, Germania şi Danemarca. Media UE 27 este de 2,7 pp, iar
cea din zona euro de 3 pp, ceea ce arată destul de clar faptul că România are probleme
serioase în a gestiona stabilitatea preţurilor.
6. Soldul contului curent
Pe fondul reducerii consumului, al creşterii neîncrederii investitorilor şi al retragerii
capitalurilor către tara de rezidenţă a acestora, contul curent a suferit ajustări consistente,
printr-o limitare masivă a importurilor şi prin creşteri ale exporturilor. România şi-a ajustat
deficitul de cont curent de la 12,3% în 2008 la 5,5% în 2009. Cele mai mari ajustări s-au
înregistrat în Letonia (de la un deficit de 13% la un excedent de 6,8%) şi Estonia (de la un
deficit de 9,1% la un excedent de 3,9%).
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Tabelul 8
Soldul contului curent - 2008, 2009 (% PIB)
Ţara

2008

BE
DE
IE
EL
ES
FR

0,2
6,6
-5,1
-13,8
-9,5
-3,3

2009
estimări
0,6
4,0
-3,1
-8,8
-5,4
-2,3

Ţara

2008
4,2
3,6
-12,1
-6,1
-6,8
2,6

-2,4
-11,6

NL
AT
PT
SI
SK
FI
Zona
euro
BG

2009
estimări
3,1
1,5
-10,2
-0,8
-5,8
1,1

IT
CY

-3,0
-18,0

-0,8
-22,9

-0,7
-13,7

LU
MT

5,5
-5,6

9,4
-3,2

CZ
DK

-3,3
2,2

-2,5
1,9

Ţara

2008

EE
LV
LT
HU
PL
RO

-9,1
-13,0
-12,4
-6,6
-5,1
-12,3

2009
estimări
3,9
6,8
0,1
-1,3
-1,9
-5,5

SE
UK
UE
27

8,3
-1,6

7,8
-2,4

-1,1

-0,7

Sursa: Comisia Europeană.

Concluzii
După prezentarea comparativă a indicatorilor macroeconomici şi punctarea
elementelor definitorii a evoluţiei acestora în cadrul actualei crize economico-financiare, am
sintetizat la final contextul macroeconomic din România comparativ cu media UE-27, printrun grafic de tip pentagon. România stă mult mai slab la toţi indicatorii, cu excepţia ratei
somajului, unde există egalitate.

Figura 4. Contextul macroeconomic din România comparat cu media UE-27 în 2009

În contextul ieşrii din criză, perspectivele economice europene sunt incerte şi supuse
unor riscuri considerabile. Criza forţei de muncă şi constrângerile de finaneţare a investiţiilor
sunt două astfel de riscuri. De asemenea, este posibil ca sectorul bancar să nu poată sprijini
eficient redresarea economică.
Procesul de redresare ar putea fi însă mai rapid, dacă măsurile strategice vor contribui
într-un mod mai eficient decât s-a presupus la consolidarea sistemului financiar şi la
ameliorarea climatului de încredere sau dacă cererea la nivel mondial va creşte peste aşteptări.
Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului de cercetare finanţat de CNCSIS,
tip IDEI, nr. 1786/2008.

262

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

263

Bibliografie
Braşoveanu, I., Obreja Braşoveanu, Laura, „Correlation between Corruption and Tax Revenues in EU- 27”,
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, no. 4, 2009, pp. 133-143
Braşoveanu, Iulian, Obreja Braşoveanu, Laura, Păun, C. „Corelaţii între politica fiscală şi principalii
indicatori macroeconomici în România”, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a
Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori „Politici financiare şi monetare în Uniunea
Monetară”, publicată în Supliment ECTAP, Economie Teoretică şi Aplicată, 2008, pp. 52-59
Braşoveanu, I., Obreja Braşoveanu, Laura, Păun, C., „Comparative Approaches Regarding Fiscal
Systems in European Union”, Theoretical and Applied Economics, vol. 4 (04(521)(s), April, 2008,
pp. 65-74
Obreja Braşoveanu, Laura, Braşoveanu, I. „The Correlation between Fiscal Policy and Economic
Growth”, Theoretical and Applied Economics, vol. 7(7(524)), 2008, pp. 19-26
Obreja Braşoveanu, Laura, Stoian, Andreea „Assessing Efficiency of Fiscal Adjustments Based on
Data Envelopment Analysis: Romania’s Case”, 16th International Economic Conference – IECS
2009, Industrial Revolutions, from the Globalization and post-globalization perspective, 7-8 May
2009, Sibiu
Stoian, Andreea, Câmpeanu, Emilia „Investigating Causality between International Trade Inflows and
Outflows: Romania’s Case”, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and
Research, vol. 43, Issue 2/2009
Comisia Europeană, „Autumn forecast 2009-2011: EU economy on the road to a gradual recovery”, 3
noiembrie 2009
Eurostat, „Flash estimates for the third quarter of 2009”, 13 noiembrie 2009

Listă abrevieri şi simboluri utilizate
UE 27 = Uniunea europeană după 1 ianuarie 2007, având 27 state membre
Statele Membre UE 27: AT = Austria, BE = Belgia, BG = Bulgaria, CY = Cipru, CZ =
Republica Cehă, DE = Germania, DK = Danemarca, EE = Estonia, EL = Grecia, ES = Spania,
FI = Finlanda, FR = Franţa, HU = Ungaria, IE = Irlanda, IT = Italia, LT = Lituania, LU =
Luxemburg, LV = Letonia, MT = Malta, NL = Olanda, PL = Polonia, PT = Portugalia, RO =
România, SE = Suedia, SI = Slovenia, SK = Slovacia, UK = Marea Britanie
Zona Euro (EA 16) = BE, DE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, SI, SK, FI, MT, CY.

263

CONTROLUL INFLAŢIEI ÎN CONDIŢIILE UNEI BĂNCI CENTRALE
CARE NU ESTE INDEPENDENTĂ
Angelica BĂCESCU-CĂRBUNARU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Silvia-Elena CRISTACHE
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Pornind de la ideea că principala problemă monetară a unei ţări este
asigurarea stabilităţii monetare naţionale şi a stabilităţii preţurilor, este analizată
posibilitatea de a controla inflaţia în condiţiile unei bănci centrale ce nu este independentă.
Se face distincţie între independenţa instrumentelor şi independenţa scopurilor băncii
centrale în sensul că scopurile politicii monetare se stabilesc de către legislativ, iar
instrumentele necesare atingerii acestora sunt un atribut al băncii centrale.
În final se ajunge la concluzia că deciziile proprii ale băncii centrale influenţează atât
comportamentul guvernului cât şi al sectorului privat.
Cuvinte-cheie: indicele general al preţurilor; controlul inflaţiei; bancherul conservativ;
bancherul central; modelul agentului principal.
Coduri JEL: E31; E42: E58
Coduri REL: 8F; 8J
Principala problemă monetară a unei ţării este găsirea unui sistem monetar sau o regulă
care să producă stabilitatea indicelui general al preţurilor şi să stabilizeze nivelul output-ului
(PIB-ului) în jurul trendului său.
De-a lungul secolelor au fost oferite multe soluţii ale problemei, cum ar fi: etalonul
aur, argint, bimetalist, redefinirea continuă a unităţii monetare, o varietate de reguli monetare,
inclusiv doctrina bancnotelor autentice ,,bani 100%”, regulile creşterii de bani constanţi,
nivelul preţurilor sau inflaţia, ratele (cursurile) de schimb fixe, comisiile valutare şi altele. Cu
toate acestea, adevărul este că ,,puterea de cumpărare a banilor a fost întotdeauna instabilă”.
Aşa cum unele maşini funcţionează mai eficient decât altele, tot aşa unele politici monetare
sunt mai bune decât altele.
Ne propunem în continuare să discutăm aspectele legate de o cale care astăzi
beneficiază de o atenţie deosebită, şi anume controlul inflaţiei în condiţiile unei bănci centrale
care nu este independentă. Să pornim de la prezumţia că banca centrală ar trebui să fie
independentă, aceasta însemnând că cei ce stabilesc politica monetară nu ar trebui să fie sub
controlul zilnic al guvernului. Pentru a fi independentă o bancă centrală are nevoie de puterea
de a stabili ratele dobânzii şi – în limitele posibilităţilor tehnice de realizare – să determine
creşterea monetară; de asemenea, ar trebui să fie scutite de orice cerinţă de finanţare a
guvernului sau a sectoarelor particulare ale economiei.
Teoretic pot exista două modele de băncii centrale independente: bancherul
conservativ central, cum ar fi de exemplu Bundesbank din Germania, şi bancherul central,
cum ar fi de exemplu banca de rezerve a Noii Zeelande. În practică, elementele ambelor
modele pot fi găsite în majoritatea băncilor centrale.
1) În modelul bancherului-conservativ independenţa asigură că preferinţele băncii
centrale, mai curând decât cele ale societăţii, predomină în circumstanţele unde
preangajamentul pentru o politică de inflaţie redusă nu este posibil. În plus, creând o instituţie
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independentă cu o conducere şi un management mai stabil decât în rândurile politicii, sistemul
face mai mult ca, în general, aprecierile importante să afecteze deciziile politicii monetare,
astfel împingând efectul inflaţionist în direcţia soluţionării preangajamentului.
În modelul bancherului–conservativ–central, bancherul central se presupune că încercă să
modeleze ciclul afacerilor şi să se lupte cu inflaţia. În practică, bancherii merg pe calea scurtă
privind raportul dintre inflaţie şi output, luând decizii cu privire la viteza cu care să reducă
inflaţia atunci când ea este sau se aşteaptă să fie peste nivelurile ţintă şi viteza cu care să
crească rezerva de bani şi, implicit, să crească oportunităţile într-o etapă de recesiune.
2) Modelul agentului-principal pune mai mult accentul pe definirea precisă a ambelor
sarcini ale bancherului central şi stimulentele pe care banca centrală le dă pentru atingerea
scopurilor sale. Prin definirea clară a scopurilor şi a stimulentelor acest model accentuează
responsabilitatea băncii centrale, faptul că ar trebui să existe consecinţe în cazul în care nu-şi
atinge scopurile propuse. Elementele modelului agent-principal se cer tuturor băncilor centrale
care au diferite scopuri politice menţionate în legislaţie şi ale căror manageri sigur sunt
motivaţi atât prin stimulentele de a-şi îmbunătăţii sau menţine reputaţia, cât şi prin pedepse şi
răsplata clare.
Cele două modele accentuează diferitele elemente ale independenţei băncii centrale
(IBC). Trebuie însă făcută o distincţie dintre independenţa scopurilor şi independenţa
instrumentelor. O bancă centrală care are controlul asupra pârghiilor politicii monetare
beneficiază de independenţa instrumentelor; o bancă centrală ce-şi defineşte propriile scopuri
politice deţine independenţa scopurilor. Bancherul central are ambele independenţe. Desigur,
guvernul încercă să aleagă bancherul central corect, dar – ca şi în cazul Curţii Supreme de
Justiţie – comportamentul bancherului central poate fi diferit după numirea în funcţie decât
înainte. Bancherul central în modelul agent-principal nu deţine independenţa scopului, dar o
are pe cea a instrumentelor.
Concluzia cea mai importantă ce s-ar putea desprinde este că banca centrală ar trebui
să aibă independenţa instrumentelor dar nu ar trebui să o aibă pe cea a scopurilor.
Scopurile politicii monetare ar trebui stabilite de către legislativ, iar banca centrală ar
trebui să aibă libertatea de alegere a instrumentelor necesare atingerii scopurilor respective.
Desigur că atunci când legislativul alege un obiectiv greşit, banca centrală va trebui să-l
îndeplinească , deci să urmeze o cale greşită. Este de asemenea posibil ca guvernarea diferită
să aleagă obiective diferite.
Banca centrală ar trebui să prezinte un scop clar definit sau un set de scopuri, puterea
de a le atinge şi să-şi asume responsabilitatea pentru acestea, în sensul că există anumite
consecinţe în cazul în care nu a reuşit să-şi atingă scopurile propuse. Responsabilitatea este
necesară din două motive: în primul rând pentru a stabili de ce banca centrală trebuie să-şi
realizeze scopurile şi să-şi explice acţiunile, iar în al doilea rând pentru a furniza o imagine
democratică a unei instituţii puternice.
Formele responsabilităţii diferă: modelul Noii Zeelande îl face pe guvernator
responsabil într-un anumit mod faţă de Ministerul Finanţelor, modelul Statelor Unite îl face
responsabil pe agentul federal în mod general, însă nu direct faţă de Congres, iar modelul
german face pe Bundesbank responsabilă faţă de public. Având în vedere importanţa
reputaţiei pentru indivizi în viaţa publică, orice cale poate merge; cu toate acestea,
responsabilitatea clară, precisă a funcţionarilor aleşi este mult mai eficientă decât o
responsabilitate vagă, generală. Mai departe, responsabilitatea funcţionarilor aleşi asigură că
bancherii centrali, ce au tendinţa de a trăi la adăpost, sunt expuşi opiniei publice şi astfel nu
devin prea conservatori. Responsabilitatea, în limite largi, independenţa băncii centrale, ajută
la realizarea aproximativă a balanţei de puteri între banca centrală şi guvern.
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Suportul intelectual cel mai puternic al IBC provine din rezultatele practice ce arată că
printre ţările industrializate performanţa medie a inflaţiei este negativ legată de gradul de
independenţă al băncii centrale.
S-a dovedit că relaţia nu este cauzală. Mai curând, ţările care sunt în efectul potrivnic
inflaţiei, de exemplu din pricina unei istorii hiperinflaţioniste, dezvoltă instituţiile care să
menţină această stare. Acest argument va sugera că educarea publicului cu privire la costurile
reale ale inflaţiei este calea cea mai bună pentru reducerea inflaţiei. Chiar şi aşa, legile dacă
nu sunt total irelevante pentru realizare, oricine aşteaptă reducerea inflaţiei va fi sfătuit să
suporte activ cauza IBC.
Fortificarea suportului pentru IBC trebuie să fie însoţită de tendinţa de a stabili ca
unică sarcină a băncii centrale atingerea unei rate a inflaţiei, o anumită zonă a acesteia. În mod
caracteristic ţinta inflaţiei este pentru un interval de un an sau doi sau pentru o durată de
acţiune a inflaţiei pe câţiva ani. Alegerea unei ţinte a inflaţiei ridică câteva probleme: a) dacă
este mai bine să se aleagă o ţintă care este mai direct controlabilă de către banca centrală, cum
ar fi creşterea totală strânsă ; b) dacă inflaţia ar trebui să fie singura ţintă, având în vedere că
politica monetară afectează atât output-ul, cât şi inflaţia pe o perioadă scurtă şi dacă să se
specifice o ţintă a venitului nominal în locul uneia a inflaţiei; c) dacă să se stabilească un nivel
al preţului în locul unei rate a inflaţiei; d) la ce nivel şi pe ce distanţă să se specifice o ţintă şi
cum se schimbă aceasta, dacă se schimbă în totalitate; e) dacă să se aleagă a se marca o rată de
schimb în locul unei ţinte a inflaţiei.
Evident ar fi mai bine pentru banca centrală să ţintească o politică variabilă direct sub
controlul său decât să controleze îndeaproape o ultimă variabilă a ţintei, cum ar fi rata inflaţiei
sau output-ul nominal. Pentru un timp, a existat speranţa că, controlul monetar ar duce la
atingerea scopului, dar aşa cum relaţiile dintre creşterea monetară şi inflaţie şi/sau output s-au
destrămat treptat în mai multe ţări, nu s-a dovedit posibil pentru nicio ţară că se poate bizui
numai pe controlul monetar.
Întrebarea dacă banca centrală ar trebui să urmărească o ţintă care să fie direct sub
controlul său, în locul unei ultime ţinte a politicii, cum ar fi rata inflaţiei, atinge un aspect
cheie al unei căi recente către IBC. Motivul pentru care este nevoie de o bancă centrală este
necesitatea centralizării, atât a capacităţii, cât şi a responsabilităţii politicii monetare, precum
şi o mai bună înţelegere a îndeplinirii acestei politici.
Cu o bancă centrală independentă se va realiza o rată redusă a inflaţiei. Cu toate
acestea, banca centrală independentă poate controla foarte puţin inflaţia dacă autorităţile
fiscale sunt ieşite de sub control. În economia de tranziţie banca centrală ar trebui să aibă
independenţa fără responsabilităţi faţă de oficialii aleşi. În acest caz responsabilitatea va fi
implicită faţă de opinia publică sau faţă de istorie.
Presupunând că o bancă independentă va avea acces la toate cunoştinţele relevante cu
privire la cum se desfăşoară o politică monetară, astfel încât să-şi atingă ţintele output-ului şi
inflaţiei sau ţinta privind maximizarea funcţiei utilitare a societăţii ? Un răspuns imediat este
acela că inflaţia este un fenomen monetar şi de aceea politica monetară ar trebui să fie axată
pe inflaţie. Această afirmaţie este corectă, dar evită mai curând faptul că există mereu un
schimb rapid între inflaţie şi output şi faptul că alegerea politicii monetare afectează output-ul
la fel de repede ca şi inflaţia.
În principal, atât calea bancherului-conservativ-central cât şi cea a agentului-principal
presupun direct sau indirect faptul că banca centrală va urmări ambele controale. În modelul
agentului-principal controlul ratei inflaţiei este influenţat de starea economiei, sugerând de
exemplu că şocurile rezervelor afectează controlul ratei inflaţiei. De exemplu, în Noua
Zeelandă, nivelul inflaţiei este automat corelat cu schimbările intervenite în comerţ şi cu
taxele indirecte; aceasta înseamnă că inflaţia, existând ca rezultat a acestor şocuri, este
adaptată, astfel încât să se reducă efectele acestora asupra output-ului.
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Cel mai puternic argument al controlului inflaţiei cu atenuări ale şocurilor, mai exact
decât controlul a două variabile, este atunci când responsabilitatea creşte dacă banca centrală
dispune de un singur control în loc de mai multe. Oricum, output-ul şi controlul inflaţiei pot fi
combinate într-un singur indicator, cu PIB-ul nominal (produsul intern brut) la fel de bine ca
şi într-un alt indicator. Există două mari dificultăţi în ceea ce priveşte controlul venitului
nominal: prima, şi cea mai importantă, datele PIB-ului nominal apar cu întârziere şi sunt
deseori revizuite; şi aceste date apar ca fiind mai puţin interesante pentru public. Problema
revizuirii datelor este de o importanţă majoră.
În cazul controlului inflaţiei, mai degrabă decât în cazul controlului venitului
nominal este că rata inflaţiei îi interesează în mod direct pe agenţii economici şi că
performanţa inflaţiei este mult mai uşor de monitorizat decât performanţa venitului nominal.
Controlul inflaţiei dă răspunsul corect al politicii monetare la şocurile cererii, şi anume că
politica monetară ar trebui să fie strâns legată de şocurile care ar supraveghea creşterea atât
a output-ului, cât şi a inflaţiei. Datorită faptului că un şoc al ofertei conduce la preţuri mai
mari şi la un output mai mic, politica monetară ar trebui să supravegheze mai puţin replica
unui şoc advers al ofertei sub controlul venitului nominal decât ar fi sub controlul inflaţiei.
Astfel, controlul venitului nominal sugerează un răspuns bun al politicii monetare cu privire
la şocurile ofertei. Acest avantaj este o compensaţie a faptului că, controlul inflaţiei ia
măsuri speciale pentru şocurile ofertei, aşa cum se face în Marea Britanie, Canada şi Noua
Zeelanda. Considerăm că, controlul inflaţiei este preferabil controlului venitului nominal, cu
condiţia ca controlul să fie adaptat pentru şocurile ofertei.
Ce model se alege între un control al ratei inflaţiei şi un control al nivelului preţurilor?
Când politica controlează calea nivel-preţ, aceasta trebuie să compenseze şocurile trecute ale
inflaţiei printr-o perioada de inflaţie medie-redusă astfel încât să se întoarcă la calea
controlată. Controlul inflaţiei veghează să se realizeze ceva în legătură cu nivelul preţurilor
mai degrabă în viitorul apropiat, decât în viitorul îndepărtat. În mod echivalent, rata inflaţiei
va fluctua mai puternic într-o perioadă scurtă sub controlul nivelului preţurilor, aşa cum
politica se luptă pentru a reveni la calea aleasa a preţului. De exemplu, sub controlul nivelului
preţurilor, Bundesbank-ului tot i se va cere azi, când se apropie de o rată a inflaţiei de 2%, să
reducă inflaţia sub acest nivel de 2% cât mai mult şi cât timp este necesar pentru a elimina
efectele inflaţiei peste medie din perioada începând cu 1990. Dacă scopul este de a încuraja
contractările nominale pe termen lung, atunci controlul nivelului preţurilor este de preferat.
Totuşi, de când volumul important de contracte este pe termen scurt, de când politica
monetară a generat mai multă cerere sub controlul nivelului preţurilor şi de când beneficiile
contractărilor nominale pe termen lung vor fi obţinute în mod echivalent prin indexarea
permisă, controlul inflaţiei este de preferat celui al nivelului preturilor.
Controlul inflaţiei este realizat în două feluri. Primul este de a stabili un control pe
termen lung al ratei inflaţiei, dar nu o cale de control pentru rata. De exemplu, Bundesbank-ul
are un control de bază al inflaţiei de aproximativ 2%, dar nu specifică modul cum
intenţionează să se întoarcă la control atunci când depăşeşte aceste procente. Băncile centrale
cu un control al inflaţiei mult mai formal specifică în mod tipic o zonă a inflaţiei peste câţiva
ani. Aceasta zonă poate fi modificată din când in când. Este de presupus că, controlul va fi
credibil numai dacă zona este consecventă altor politici ce ar putea fi urmate de către guvern.
În timp ce nevoia de credibilitate limitează zona controlului băncii centrale, banca centrală
trebuie, în acelaşi timp, să recunoască că deciziile proprii vor afecta comportamentul atât al
guvernului, cât şi al sectorului privat.
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Acest studiu a fost elaborat ca parte a proiectului „Doctorat şi doctoranzi în triunghiul
educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (contract de
finanţare POSDRU6/1.5/S/11) şi coordonat de Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Rezumat. Criza financiară actuală a reaprins dezbaterile privind necesitatea
îmbunătăţirii cadrului de reglementare şi supraveghere prudenţială, atât pe plan
internaţional, cât şi pe plan european şi a condus la iniţierea unor acţiuni din partea
autorităţilor, menite, pe de o parte, să întărească supravegherea la nivelul instituţiilor
financiare, iar, pe de altă parte, să limiteze propagarea riscului sistemic. Prezentul studiu
analizează, deci, schimbările care vor avea loc la nivelul cadrului de reglementare şi
supraveghere şi argumentează importanţa ce trebuie acordată abordării macroprudenţiale în
reformarea acestuia.
Cuvinte-cheie: stabilitate financiară; criză financiară; supraveghere macroprudenţială/
microprudenţială; risc sistemic.
Cod JEL: G01.
Coduri REL: 20D, 11A.
1. Introducere
Având în vedere consecinţele economice şi sociale ale crizei financiare care a debutat
în SUA în 2007, precum şi faptul că printre principalele slăbiciuni ale sistemului financiar
evidenţiate de această criză au fost cadrul de reglementare inadecvat, neglijarea riscului
sistemic şi fragmentarea arhitecturii de supraveghere (Dardac, Georgescu, 2009, pp. 4-5),
apare ca evidentă necesitatea îmbunătăţirii mecanismelor prin care este asigurată stabilitatea
financiară – inclusiv cadrul de reglementare şi supraveghere prudenţială – scopul eventualelor
schimbări fiind asigurarea unui sistem financiar stabil pentru viitor.
Aşa cum argumentează numeroase studii recente (Brunnermeier, Crockett, Goodhart,
Persaud, Shin, 2009), actuala criză financiară a dezvăluit nevoia ca, pe lậngă o supraveghere
consolidată a instituţiilor individuale, să se aloce mai multe resurse în scopul înţelegerii
interacţiunilor dintre bănci şi a celor dintre sectorul bancar şi alte componente ale sistemului
financiar, această abordare macroprudenţială reducậnd riscul sistemic.
În conţinutul studiului de faţă sunt prezentate, pe de o parte, caracteristicile principale
ale abordării macroprudenţiale, prin comparaţie cu supravegherea microprudenţială, iar, pe de
altă parte, sunt analizate acţiunile întreprinse de autorităţile europene şi româneşti privind
reformarea cadrului de reglementare şi supraveghere şi măsura în care acestea au fost
fundamentate prin abordări macroprudenţiale.
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2. Abordarea macroprudenţială vs. abordarea microprudenţială
Supravegherea macroprudenţială nu este un concept nou, ci, aşa cum subliniază Borio
(2005, p. 10), este „o idee veche căreia i-a venit timpul”, acest concept fiind folosit de Banca
Reglementelor Internationale încă din anii ’70, cu referire la abordarea sistemică a proceselor
de reglementare şi supraveghere. Definiţia sa, precum şi analize asupra implicaţiilor abordării
macroprudenţiale asupra cadrului de reglementare şi arhitecturii sistemului de supraveghere,
sunt, însă, abordate şi în lucrări mai recente (Crockett, 2000, Borio, 2003).
Deşi conceptul este vechi, numeroşi autori au atras atenţia asupra faptului că procesele
de reglementare şi supraveghere la nivel european nu conţin o componentă macroprudenţială
semnificativă (Borio, 2005, Borio, White 2004), iar actuala criză financiară a adus această
abordare în prim-planul analizelor privind necesitatea reformării cadrului de reglementare şi
supraveghere (Brunnermeier, Crockett, Goodhart, Persaud, Shin, 2009).
Pentru a putea argumenta necesitatea adoptării unei abordări macroprudenţiale şi
pentru a putea analiza elementele de noutate ale cadrului de reglementare şi supraveghere
european prin prisma acestei abordări, este necesar să clarificăm câteva aspecte privind
caracteristicile sale principale.
Supravegherea macroprudenţială este o abordare care permite asigurarea stabilităţii
financiare, scopul esenţial al acesteia fiind acela de a limita riscurile la nivelul sistemului
financiar, în timp ce scopul supravegherii microprudenţiale este de a limita riscurile la nivelul
instituţiilor de credit, luate individual. Abordarea macroprudenţială are în centrul atenţiei
sistemul financiar în ansamblu şi porneşte de la premisa că riscul agregat este dependent de
comportamentul colectiv al instituţiilor din care acesta este compus (Borio, 2003).
Totuşi, supravegherea macroprudenţială nu trebuie considerată un substitut ale celei
microprudenţiale, întrucât un sistem financiar nu poate fi considerat robust decât dacă
instituţiile care îl compun sunt sănătoase. Astfel, supravegherea macroprudenţială şi cea
microprudenţială se susţin reciproc şi sunt ambele necesare pentru asigurarea stabilităţii
financiare (Ryback, 2006, pp. 3-7).
Principalele caracteristici şi diferenţe dintre cele două abordări sunt sintetizate în
tabelul următor:
Tabelul 1
Obiectiv
Modalitatea de
implementare
Caracteristicile
riscului
Expunerea la riscul
sistemic
Utilizarea
instrumentelor

Abordarea macroprudenţială
Limitarea riscului sistemic: evitarea prăbuşirii
unui segment important al sistemului
financiar
„De sus în jos”, în funcţie de probabilitatea
de apariţie şi costurile crizei sistemice
Endogene: îşi au originea în comportamentul
colectiv şi în relaţiile dintre instituţiile
financiare
Importanţă majoră

Abordarea microprudenţială
Limitarea riscului la care sunt expuse
instituţiile individuale: limitarea riscului
deponenţilor şi al investitorilor
„De jos în sus”; controalele se stabilesc
în funcţie de riscul fiecărei instituţii
Exogene: aparţin instituţiilor individuale
şi sunt ignorate relaţiile dintre ele
Irelevant

Instrumente prudenţiale standard, precum şi Standarde de solvabilitate uniforme şi
provizionarea şi aprecierea diferenţiată a coduri de conduită
riscului
Scopul principal
-Atenţie deosebită instituţiilor cu activitate Protecţia instituţiilor individuale
complexă
- Monitorizarea pieţei
- Orientare contra-ciclică
Surse: Crockett (2000), Borio (2003), Chull (2006).
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În opinia noastră, abordarea macroprudenţială are două dimensiuni principale:
- analiza distribuţiei riscului în cadrul sistemului financiar, la un anumit moment,
elementul esenţial al acestei dimensiuni fiind stabilirea corelaţiilor dintre expunerile
instituţiilor financiare;
- analiza în dinamică a evoluţiei riscului agregat, acesta fiind legat de manifestarea
ciclurilor economice.
Caracteristicile celor două abordări, macro şi microprudenţiale, precum şi necesitatea
utilizării lor în asigurarea stabilităţii financiare, trebuie judecate şi prin prisma lecţiilor
învăţate în urma crizei financiare actuale. Deşi epicentrul turbulenţelor financiare îşi are
originea în SUA, undele de şoc s-au propagat rapid în întreaga lume, afectând deopotrivă
ţările dezvoltate şi cele emergente prin efectul de contagiune.
Altfel spus, criza ne-a arătat că, într-o economie globală, caracterizată prin creşterea
volatilităţii fluxurilor de capital, a integrării pieţelor şi a ritmului alert de inovare financiară,
vulnerabilităţile dintr-o anumită economie se propagă rapid şi în alte economii, chiar şi când
sistemele financiare ale acestora sunt sănatoase.
De asemenea, criza a evidenţiat că succesiunea ciclurilor economice favorizează
apariţia riscurilor macroeconomice. Astfel, în perioadele de creştere economică aproape toate
instituţiile financiare par a fi robuste, iar in perioade nefavorabile, aproape toate devin
vulnerabile (Persaud, 2009, p. 5). Totodată, atunci când măsurarea riscurilor se bazează pe
preţuri de piaţă, sau prin variabile corelate cu preţurile de piaţă(1), în perioadele de boom
economic, valoarea-preţ a activelor creşte, iar valoarea-preţ a riscului scade; pe de altă parte,
în perioadele de declin şi recesiune, valoarea-preţ a activelor scade, iar cea a riscurilor creşte.
De asemenea, în timpul expansiunii, creşte toleranţa la risc, slăbesc constrângerile de
finanţare, creşte îndatorarea şi lichiditatea pieţei, preţurile activelor sunt în expansiune, toate
aceste elemente susţinându-se reciproc şi conducând la supraevaluarea bilanţurilor instituţiilor
financiare. Această situaţie contribuie la creşterea riscului sistemic şi la apariţia crizelor în
urma perioadelor de boom economic.
Totodată, una dintre lecţiile crizei financiare este şi aceea că disciplina de piaţă, deşi
are un rol important în asigurarea eficienţei sectorului financiar, este insuficientă în lupta
împotriva riscurilor induse de ciclurile economice.
Având în vedere cele de mai sus, analiza ciclurilor economice trebuie să fie o
preocupare importantă a autorităţilor de reglementare şi supraveghere, necesitând o abordare
macroprudenţială.
Totodată, Smaghi (2009, p. 3) consideră că abordarea macroprudenţială trebuie să aibă
două preocupări principale: prima este monitorizarea şi analiza riscului sistemic, iar a doua
este limitarea riscurilor identificate, care necesită un instrumentar specific.
Referitor la primul aspect, respectiv monitorizarea şi analiza riscului sistemic,
literatura de specialitate surprinde câteva consideraţii principale privind modul în care acestea
trebuie realizate:
- analiza trebuie să cuprindă toate componentele sistemului financiar (pieţe, instituţii,
infrastructuri), precum şi modul lor de interacţionare;
- evaluarea riscurilor macroprudenţiale trebuie să ţină cont de interacţiunile dintre
sistemul financiar şi economia în ansamblu;
- analiza trebuie sa aibă în vedere evoluţia continuă a pieţelor şi inovatia în cadrul
sistemului financiar.
În ceea ce priveşte cel de-al doilea aspect, respectiv limitarea riscului identificat,
această problemă ridică întrebări privind modalitatea de implementare, în cadrul
reglementărilor şi sistemului institutional de supraveghere, a abordării macroprudenţiale.
Astfel, pentru limitarea riscului agregat şi a externalităţilor negative, autorităţile competente
trebuie să adopte un set de măsuri specifice, vizând evitarea ciclicităţii şi limitarea
contagiunii, în cazul apariţiei anumitor disfunctionalităţi la nivelul unei instituţii sau la nivelul
unui anumit sector al pieţei financiare.
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Având în vedere aspectele menţionate, considerăm că reforma cadrului de
reglementare şi supraveghere trebuie să reflecte acordarea unei atenţii sporite riscului sistemic
şi completarea supravegherii microprudenţiale cu o supraveghere macroprudenţială. Totodată,
cadrul instituţional trebuie să fie adecvat implementării supravegherii macro-prudenţiale.
3. Acţiuni privind modificarea cadrului de reglementare şi supraveghere la nivel
european
La nivel european s-au întreprins acţiuni energice privind managementul eficient al
crizei, întărirea supravegherii la nivel macro şi microprudenţial, o mai bună coordonare a
supravegherii instituţiilor financiare, precum şi reformarea cadrului actual de reglementare.
Nevoia reformării cadrului actual de reglementare reprezintă, în opinia noastră, o
prioritate şi este consecinţa firească a actualei crize şi a cauzelor care au generat-o, a creşterii
complexităţii produselor financiare şi a accentuării gradului de integrare a pieţei unice.
Concret, acţiunile autorităţilor europene pe linia reformării cadrului de reglementare şi
supraveghere prudenţială, ca răspuns la actuala criză economică şi financiară, pot fi împărtite în:
– iniţiative de modificare a reglementărilor prudenţiale;
– schimbări la nivelul arhitecturii sistemului de supraveghere.
3.1. Modificări ale reglementărilor prudenţiale
Ca raspuns la criza financiară şi la criticile aduse cadrului de reglemetare şi
supraveghere prudenţială (referitoare la neglijarea riscului sistemic, încurajarea inovaţiilor
financiare, promovarea modelelor interne de măsurare a riscurilor, utilizarea unor ponderi de
risc scăzute pentru investiţiile imobiliare, absenţa unor cerinţe de capital contraciclice etc.),
Comisia Europeană a adoptat anumite propuneri de modificare a Directivelor 2006/48/EC şi
2006/49/EC (Directiva privind Cerintele de Capital)(2), sub următoarele aspecte:
-solicitarea unor cerinte de capital suplimentare pentru operatiunile de resecuritizare,
care reprezintă instrumente financiare sofisticate, ce expun instituţiile financiare la riscuri
importante, adesea greu de evaluat;
- cerinţe de publicitate privind expunerile securitizate, în scopul sporirii transparenţei
şi al înţelegerii profilurilor de risc ale instituţiilor financiare;
- cerinţe de capital suplimentare pentru portofoliul de tranzacţionare, modificarea
vizând modul de evaluare a riscurilor asociate acestuia, în măsură să reflecte potenţialele
riscuri rezultate din evoluţiile adverse ale pieţei;
- politicile şi practicile de remunerare ale institutiilor financiare, în acest sens
autoritaţile de supraveghere fiind împuternicite cu sancţionarea celor care încurajează sau
recompensează asumarea excesivă a riscurilor.
Toate aceste modificări vor creste, probabil, în mod semnificativ necesarul de capital
al instituţiilor financiare, măsurile vizând consolidarea stabilităţii individuale a instituţiilor
financiare şi o abordare microprudenţială a acestora.
Totodată, la nivelul Uniunii Europene a fost abordată, în ultimul timp, posibilitatea
iniţierii şi a altor modificări referitoare la:
- cerinţe de capital suplimentare specifice pentru creditele ipotecare rezindenţiale
exprimate în valută. Conform propunerilor Comisiei Europene, aceste cerinţe de capital ar
trebui aplicate creditelor pentru care raportul dintre valoarea creditului şi valoarea garanţiei
depăseşte un anumit nivel, întrucât acestea indică practici de creditare iresponsabile;
- eliminarea opţiunilor naţionale, pentru a evita diferenţele în implementarea reglementărilor europene la nivelul statelor membre;
- provizionarea dinamică a pierderilor aşteptate. Astfel, instituţiile financiare ar trebui
să constituie, în perioadele favorabile, de avânt economic, provizioane pentru pierderile
inerente aşteptate din riscul de credit, chiar dacă acestea nu au fost, încă, materializate; în
perioadele nefavorabile, de contracţie economică, aceste provizioane urmează a fi anulate
pentru a acoperi pierderile raportate.
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Modalitatea concretă în care provizionarea dinamică va fi implementată nu este clară,
încă, diferite opţiuni fiind exprimate la nivelul Comisiei Europene. Cu toate aceste,
provizionarea dinamică este, în opinia noastră, cea mai importantă propunere de modificare a
directivelor, întrucat are în vedere evitarea pro-ciclicităţii economice şi evidenţiază
îndreptarea atenţiei autorităţilor către riscul sistemic.
Considerăm că o metodologie eficientă de provizionare dinamică poate fi inspirată de
metodologia utilizata în Spania(3), întrucât a permis băncilor din această ţară să utilizeze, în
această perioadă nefavorabilă, provizioanele constituite în perioada de expansiune a creditului.
Totodată, considerăm că, pentru a fi eficientă, provizionarea dinamică ar trebui să
îndeplinească următoarele cerinţe:
- să fie aplicată atât pentru elementele bilanţiere, cât şi pentru cele extrabilanţiere;
- să fie aplicată atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat;
- să fie bazată pe o metodologie comună.
Într-un context mai larg, se impune şi revizuirea prevederilor Acordului Basel II, care
să permită o creştere treptată a nivelului de capital minim necesar, abordarea şocurilor, implementarea unui management mai riguros al lichidităţii, eliminarea caracterului prociclic etc.
3.2. Schimbări la nivelul arhitecturii sistemului de supraveghere
Modificarea radicală a actualei arhitecturi a activităţii de supraveghere vizează,
îndeosebi, îmbunătăţirea cooperării pe plan european, impunându-se o distincţie fermă între
cele două forme complementare de supraveghere, respectiv macro şi microprudenţială.
Drept urmare, atingerea obiectivelor supravegherii macroprudenţiale trebuie sustinută
de un cadru instituţional adecvat, iar recunoasterea acestui fapt de către autorităţile europene
este demonstrată de înfiintarea, în noiembrie 2008 a unui grup pe experţi la nivel înalt privind
supravegherea financiară, prezidat de Jacques de Larosiere. Pe baza raportului prezentat de
acest grup(4), Comisia Europeană a propus reformarea cadrului european de
supraveghere financiară, acesta urmând să fie alcătuit din doi piloni:
I – un Consiliu European pentru Riscuri Sistemice (European Systemic Risk Council –
ESRC), responsabil cu monitorizarea şi evaluarea pericolelor potenţiale pentru stabilitatea
financiară care rezultă în urma evoluţiilor macroeconomice şi a celor din cadrul sistemului
financiar în ansamblu („supraveghere macroprudenţială”). Acest organism va fi format din
preşedintele şi vicepreşedintele BCE, guvernatorii băncilor centrale naţionale şi preşedinţii
celor trei autorităţi europene de supraveghere.
Reforma la acest nivel, cel macroprudenţial, are drept scop o mai bună integrare a
pieţelor financiare, prin implicarea tuturor băncilor centrale din statele membre ale UE,
precum şi un dublu rol: pe de o parte, de analiză a informaţiilor semnificative privind
contextul macroeconomic şi evoluţiile macroprudenţiale ale tuturor componentelor sistemelor
financiare naţionale, iar, pe de altă parte, lansarea de avertismente de risc macroprudenţial şi
de transmitere a acestora către autorităţile cu atribuţii în acest domeniu.
Astfel, înfiintarea ESRC evidenţiază conştientizarea faptului că actualul cadru de
supraveghere nu pune suficient accent pe analiza macroprudenţială, aceasta fiind fragmentată,
realizată de autorităţi diferite la niveluri diferite şi că nu există mecanisme care să garanteze
că avertismentele şi recomandările cu privire la riscurile macroprudenţiale sunt transpuse în
acţiuni concrete.
II – un Sistem European al Autorităţilor de Supraveghere Financiară (European System
of Financial Supervisors – ESFS) format din autorităţile naţionale de supraveghere financiară
care să lucreze în parteneriat cu trei noi autorităţi europene de supraveghere(5): o autoritate
bancară europeană (European Banking Authority – EBA), o autoritate europeană în domeniul
asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale (European Insurance and Occupational Pensions
Authority – EIOPA) şi o autoritate europeană în domeniul valorilor mobiliare (European
Securities Authority – ESA).
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Astfel, crearea ESFS are ca scop întărirea supravegherii microprudenţiale, care va
ramane în competenţa autoritaţilor naţionale, precum şi facilitarea cooperării, garantarea
aplicării uniforme a normelor europene, asigurarea unor practici de supraveghere coerente,
garantarea unor reacţii coordonate în situaţii de criză, toate acestea reprezentând funcţii ale
noilor autorităţi europene de supraveghere.
Altfel spus, reforma, la acest nivel, presupune crearea unei structuri descentralizate şi
autonome, având menirea de a coordona aplicarea eficientă a standardelor în domeniu şi de a
permite o mai bună conlucrare între autorităţile naţionale de supraveghere.
Considerăm că implementarea ambilor piloni ai noului sistem de supraveghere este
esenţială pentru realizarea unor sinergii importante, pentru consolidarea reciprocă, cu impact
asupra stabilităţii financiare, precum şi pentru asigurarea unui cadru de supraveghere macromicro conectat integral.
4. Acţiuni ale autorităţilor din România privind modificarea cadrului
de reglementare şi supraveghere
Prin efectul de contagiune, efectele crizei financiare internaţionale s-au extins şi
asupra economiei României. Deşi sistemul bancar a fost puţin afectat, autorităţile competente
au iniţiat acţiuni menite să gestioneze efectele crizei şi să reducă impactul lor asupra
sistemului financiar.
Astfel, deosebit de faptul că România va trebui să implementeze reglementările
europene sus-menţionate(6), la nivel naţional au fost adoptate următoarele măsuri de
îmbunătăţire a cadrului de reglementare prudenţială:
- diferenţierea condiţiilor de acordare a creditelor garantate cu ipoteci faţă de cele
aplicabile altor categorii de credite(7);
- modificarea reglementărilor privind constituirea previzioanelor specifice de risc de
(8)
credit ;
- consolidarea competenţelor de remediere ale Băncii Naţionale a României, în cazul
instituţiilor de credit aflate în dificultate(9);
- lărgirea bazelor de date ale registrelor de credit(10);
- înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare(11).
Totodată, Banca Naţională a României, ca autoritate de supraveghere, a reacţionat la
noile ameninţări prin asigurarea punctuală de lichiditate şi prin monitorizarea mai strictă a
băncilor. De asemenea, în cadrul băncii centrale a fost înfiinţat un compartiment de gestiune a
crizelor financiare şi au fost rulate scenarii de testare la stres a băncilor(12).
În opinia noastră, aceste acţiuni reflectă preocupările băncii centrale pe linia
consolidării supravegherii microprudenţiale, precum şi adoptarea unei abordări macroprudenţiale, ca premise ale asigurării stabilităţii financiare.
5. Concluzii
Actuala criză financiară a evidenţiat slăbiciunile cadrului de reglementare şi
supraveghere prudentială şi a condus la un proces de reformare a acestuia.
Aşa cum am arătat, acţiunile autorităţile europene, cât şi ale celor din România, vizând
reformarea cadrului de reglementare şi supraveghere, indică preocuparea acestora atât pentru
întărirea supravegherii microprudenţiale, cât şi importanţa crescută pe care o acordă
supravegherii macroprudenţiale în asigurarea stabilităţii financiare.
Deşi supravegherea macroprudenţială nu este uşor de implementat, aceasta necesitând
instrumente analitice de evaluare şi monitorizare a riscurilor sistemice, precum şi instrumente
de limitare a acestor riscuri, considerăm că primii paşi au fost făcuţi în acest sens prin crearea
Consiliului European pentru Riscuri Sistemice şi prin propunerile de introducere a
provizionării dinamice.
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Ieşirea din criză va fi strâns legată de revenirea stabilităţii pe pieţele financiare, adică
după o curăţire radicală a bilanţurilor marilor instituţii financiare, prin marcarea la piată a
activelor.
Totodată, considerăm că actuala criză a testat serios stabilitatea monedei Euro, mai
ales că cerinţele pactului de stabilitate au fost, în acest context, date uitării. Până în prezent
Euro a reprezentat un factor de relativă stabilitate în faţa crizei pentru statele membre UE, dar
procesul de convergenţă din cadrul acesteia s-a oprit. Dacă pe viitor nu se revine la
normalitate pe pieţele financiare, atunci moneda unică se va confrunta cu mari probleme, care
îi pot pune în pericol existenţa.
Note
(1)

Precum marcarea la piaţă a activelor, utilizarea volatilităţii preţurilor în evaluarea riscului de piaţă,
utilizarea marjelor de credit în modelele interne de evaluare a riscului de credit.
(2)
Modificãrile agreate de statele membre şi de parlament în aprilie 2009 şi modificãrile adoptate de
Comisie în data de 13 iulie 2009.
(3)
Spania este singura ţară care are un sistem de provizionare dinamică. Acest sistem include doi
coeficienţi (a şi b); a reflectă estimarea, bazată pe media istorică, a pierderilor din credite pentru
fiecare categorie de risc şi se aplică sumelor reprezentând creşteri ale portofoliilor de credit; b
reprezintă provizionul mediu istoric specific fiecărei categorii de risc şi se aplică întregului portofoliu.
(4)
Raportul Larosiere, publicat în data de 25.02.2009.
(5)
care vor înlocui actualele comitete de nivel 3 (CEBS, CESR, CEIOPS).
(6)
Conform propunerilor Comisiei, guvernele naţionale ar trebui să transpună noile reglementări în
legislaţia naţională până la 31 octombrie 2010, urmând ca ele să intre în vigoare de la 1 ianuarie 201.1
(7)
Regulamentul BNR nr. 2 din 20/01/2009 acordă împrumutătorilor posibilitatea să calculeze un grad
de îndatorare mai mare solicitanţilor de credite în cazurile în care aceştia vor garanta împrumuturile cu
proprietăţi imobiliare de bună calitate.
(8)
conform Regulamentului BNR nr. 3 din 19/03/2009.
(9)
Legea nr. 270 din 07.07.2009 acordã BNR competenţa:(a) de a cere acţionarilor semnificativi ai unei
instituţii de credit în dificultate să furnizeze acesteia susţinerea financiară necesară, fie prin majorarea
capitalului social al acesteia, fie prin acordarea unor împrumuturi subordonate care pot fi convertite în
acţiuni la solicitarea BNR; (b) de a interzice sau de a limita distribuirea profitului până la remedierea
situaţiei financiare a instituţiei de credit; (c) de a dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot ale
acţionarilor care nu seconformează solicitării de susţinere financiară suplimentară a instituţiei de
credit.
(10)
prin Legea nr. 93/2009, au fost incluse ca instituţii raportoare la Centrala Riscurilor Bancare şi
instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special.
(11)
prin OUG nr. 23/2009.
(12)
Banca Naţionalã a României - Raportul asupra stabilitãţii financiare, 2009, pp. 7-9.
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Rezumat. La nivel mondial, autorităţile guvernamentale depun eforturi financiare
considerabile în scopul susţinerii sectorului financiar şi al relansării activităţii de creditare.
Mecanismele utilizate variază de la forma garantării şi cumpărării activelor cu probleme
până la injectarea de lichiditate, prin achiziţionarea titlurilor emise în scopul majorării
capitalului propriu al instituţiilor financiare. Emergenţa acestor măsuri, precum şi
dezirabilitatea lor, în contextul în care se bazează pe fondurile publice furnizate de
contribuabili, au antrenat o multitudine de dezbateri cu privire la necesitatea, oportunitatea şi
efectele acestor intervenţii.
Articolul de faţă îşi propune să sintetizeze care sunt principalele coordonate ale
programelor de sprijinire a băncilor, implementate de autorităţile publice şi care sunt preocupările
concrete de restructurare a bilanţului instituţiilor financiare afecatte de actuala criză.
Cuvinte-cheie: criza financiară; troubled assets; recapitalizare; distorsionarea
concurenţei; preţul recapitalizării.
Coduri JEL: F3, G2.
Coduri REL: 3H, 11B.
1. Cadrul general al temei
În decursul ultimilor ani, piaţa imobiliară şi a împrumuturilor ipotecare din SUA au
înregistrat o creştere excepţională. Aceasta a avut ca fundament securitizarea împrumuturilor
ipotecare şi structurarea acestora în variate tipuri de produse financiare, care au fost vândute
investitorilor din întreaga lume, cu precădere băncilor de investiţii. Marile bănci comerciale
din SUA şi-au sporit proporţia împrumuturilor ipotecare (real estate) de la 44% în 2003 la
53% în 2007.
Pe măsură ce creditele ipotecare au devenit neperformante, valoarea produselor
financiare s-a diminuat, iar instituţiile financiare au început să înregistreze pierderi
considerabile. În luna martie 2008, instituţia Bear Stearns a fost în pragul falimentului, dar a
fost achiziţionată de către J.P. Morgan şi a beneficiat de asistenţă financiară din partea FED.
Odată cu acest eveniment, preocupările autorităţii guvernamentale din SUA s-au intensificat şi
a fost elaborat planul “Troubled Assets Relief Programme”. Acesta reprezenta un program al
guvernului SUA de cumpărare a activelor şi a titlurilor (acţiuni) emise de instituţiile
financiare, cu scopul susţinerii sistemului financiar. Totodată, reprezenta o componentă vastă
a programului de măsuri adoptat în SUA în contextul crizei.
Structura programului evidenţiază preocupările autorităţii în privinţa asigurării
stabilităţii sistemului financiar, în cadrul acestuia identificând:
9 programul de cumpărare a activelor mortgage backed securities (MBS). Scopul
acestei componente este acela de a identifica activele cu probleme (toxice) care vor face
obiectul achiziţiei, cine le va cumpăra şi mecanismul adoptat pentru îndeplinirea obiectivelor;
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9 programul de recuperare a împrumuturilor (la nivelul băncilor regionale);
9 programul de asigurare a activelor cu probleme;
9 programul de cumpărare a acţiunilor emise de instituţiile financiare (scopul acestuia
este de a încuraja şi participarea unor investitori privaţi la cumpărarea titlurilor emise pentru
majorarea capitalului bancar).
Programul TARP defineşte „troubled assets” ca fiind acele active a căror cumpărare
este necesară pentru a asigura stabilitatea financiară globală şi pe cea economică. În categoria
acestor active sunt incluse cele reale şi cele rezultate în urma securitizării. Cel mai dificil
aspect din cadrul programului îl reprezintă preţul activelor cu probleme, în sensul că este
necesar ca prin preţul de cumpărare să se păstreze un echilibru între eficienţa fondurilor
publice obţinute de la contribuabili şi furnizarea asistenţei adecvate de care instituţia are
nevoie. În SUA, opt instituţii financiare au beneficiat de acest program, respectiv: Bank of
America, Bank of New York, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, State
Street Corporation, Wells Fargo and Company.
Intervenţiile guvernamentale nu se limitează doar la programul TARP, ci prezintă o
diversitate de forme, după cum rezultă şi din Tabelul 1:
9 garantarea guvernamentală a creditelor;
9 reducerea ratelor de dobândă;
9 majorarea plafonului de garantare a depozitelor bancare;
9 recapitalizarea pentru completarea capitalului şi compensarea pierderilor;
9 cumpărarea activelor pentru eliminarea activelor toxice din sistem;
9 interzicerea „vânzărilor scurte” pentru a descuraja colapsul instituţiilor financiare.
În Tabelul 1 este redat, sumar, tipul şi valoarea intervenţiilor guvernamentale la
nivelul anului 2008, în câteva ţări reprezentative, ceea ce arată importanţa recapitalizării
instituţiilor financiare.
Tabelul 1
Sumarul intervenţiilor guvernamentale în ţările dezvoltate - 2008
Tipul
intervenţiei

Garantarea
lichidităţii
bancare

Reducere
progresivă a
ratelor de
dobândă de
politică
monetară
Majorarea
plafonului de
garantare a
depozitelor
Recapitalizarea instituţiilor
financiare
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SUA

Marea
Britanie

Franţa

Germania

Olanda

Suedia

400 mld euro
pentru
garantarea
împrumuturilor
bancare

200 mld
euro
pentru
garantarea
împrumuturilor
interbanca
-re

205mld
euro
printr-un
program
de
furnizare
de
lichiditate

Toate
titlurile cu
maturitate
până în
2011

Împrumuturi
pe termen
scurt în
valoare de
250mld GBP

320 mld euro
pentru
garantarea
împrumuturilor
bancare

Până la
250.000
USD

Până la
50.000 GBP

Până la 100.000 Garantare
euro
guvernamentala completă

Până la
100.000
euro

Până la
500.000
SKr

Până la
700 mld
USD

Până la 50
mld GBP

40 mld euro

10 mld
euro
pentru
ING Bank.
Încă 10

15 mld
SKr

100 mld euro
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Tipul
intervenţiei

Cumpărarea
activelor cu
probleme
Interzicerea
operaţiunilor
short selling

Marea
Britanie

SUA
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Franţa

Germania

700 mld
USD

-

-

-

900 de
companii
până pe
8th
octombrie
2008

34 companii
până în
ianuarie
2009

Toate băncile
până în
decembrie 2008

Toate băncile
până la sfâr itul
anului

Olanda

Suedia

mld euro
disponibile
-

-

8 companii
până în
decembrie
2008

8 companii
până în
decembrie
2008

Sursa: FRSGlobal Centre of risk and regulatory excellence, Comment piece: 2008 financial crisis,
author Selwyn Blair-Ford.

Componentele programului de intervenţie guvernamentală evidenţiază o orientare către
capitalul bancar şi abandonarea cumpărării activelor neperformante, precum şi regăsirea
aceloraşi măsuri în majoritatea ţărilor. În conformitate cu deciziile Comisiei Europene,
măsura, scopul şi condiţiile intervenţiilor guvernamentale depind de particularităţile
instituţiilor financiare beneficiare, dar şi de potenţialul autorităţilor furnizoare de fonduri
publice.
În cazul României, BNR a cerut majorări de capital pentru 12 instituţii de credit, în
valoare de 4,15 miliarde lei. În conformitate cu recomandările Comisiei Europene, instituţiile
de credit trebuie să prezinte o rată prudenţială a solvabilităţii de peste 10%. Pentru respectarea
acestui nivel, necesarul de capital suplimentar trebuie adus în două tranşe (până la 30
septembrie 2009 şi, respectiv, 31 martie 2010).
Recapitalizarea instituţiilor de credit din România nu se realizează prin bani publici; în
cazul în care acestea nu vor avea fonduri suficiente, se va proceda la vânzarea unor pachete de
acţiuni sau la solicitarea unei infuzii de capital de la banca mamă, în cazul băncilor cu capital
majoritar străin. Evaluarea capitalizării băncilor şi a expunerilor la risc s-a realizat în contextul
testelor de stress. Scenariul de bază (o scădere a economiei de 4% în 2009 şi un curs mediu de
4,4 ron/euro) a relevat un grad de adecvare a capitalului pe întreg sistemul bancar de 9,7%. În
varianta scenariului negativ (scădere economică de 7% şi curs mediu de 4,8 ron/euro)
solvabilitatea medie a sistemului bancar se reduce la 8%, fiind necesară o infuzie de capital de
6,7 miliarde lei.
Faţă de estimările realizate la începutul anului 2009, evoluţiile economiei dovedesc
confirmarea parţială a scenariului negativ.
2. Consideraţii privind schemele de recapitalizare ca punct central al măsurilor
pentru ieşirea din criză
2.1. Stadiul actual al reglementărilor în domeniu
În literatura de specialitate consacrată acestui subiect s-au formulat numeroase opinii şi
puncte de vedere. Implementarea planului de redresare financiară din SUA şi din ţările
membre UE a readus în prim-plan efectele recapitalizării bancare, subiect intens discutat în
contextul crizei băncilor din Japonia.
Această măsură prezintă importanţă în contextul actualei crize, întrucât serveşte la
îndeplinirea unui număr însemnat de obiective:
 în primul rând, recapitalizarea băncilor contribuie la restaurarea stabilităţii
financiare şi a încrederii în împrumuturile interbancare. Capitalul adiţional are rolul de a
contribui la absorbirea pierderilor şi la limitarea riscului de insolvabilitate al băncilor. De
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asemenea, injecţiile de capital generează un nivel mai ridicat al resurselor proprii, ceea ce
conduce la scăderea costului resurselor.
 în al doilea rând, recapitalizarea îşi propune să asigure împrumuturi către economia
reală, întrucât previne restricţionarea creditului. Recapitalizarea bancară prin implicarea
statului poate oferi un răspuns la problemele instituţiilor insolvabile, ca rezultat al unui model
particular de afaceri sau al unor strategii riscante de investiţii.
Recomandările Eurosistem-ului din 20 noiembrie 2008 indică o metodologie în funcţie
de care trebuie să se calculeze rata de rentabilitate pentru capitalul furnizat de stat, diferenţiată
după tipul instrumentelor folosite: acţiuni preferenţiale şi alte instrumente hibride. În
conformitate cu metodologia elaborată, trebuie să se practice un preţ care să fluctueze în
cadrul unui coridor, ale cărui limite sunt date de:
¾ rata de rentabilitate pentru datoria subordonată (cel mai scăzut nivel al preţului)
¾ rata de rentabilitate pentru acţiunile ordinare (cel mai ridicat nivel).
De asemenea, Comisia recomandă ca recapitalizarea să fie realizată la rata curentă a
dobânzii pe piaţă. În situaţiile în care, prin injectările de capital, statul sau alţi investitori
privaţi ating o participaţie semnificativă (cel puţin 30%), atunci va trebui să accepte o
remunerare stabilită de comun acord cu băncile, în vederea limitării unei competiţii neloiale.
În concordanţă cu principiile care se referă la prevenirea unor eventuale abuzuri sau
distorsiuni ale competiţiei, generate de schemele de recapitalizare, recomandarea este ca
injectările de capital să fie limitate la un nivel minimum necesar şi, în niciun caz, să nu
genereze la nivelul instituţiilor financiare beneficiare strategii comerciale agresive. Din acest
motiv, preţul recapitalizării este considerat esenţial pentru a limita distorsiunile generate de
competiţie, iar supravegherea este necesară pentru a preveni o expansiune comercială agresivă
finanţată de stat. Astfel, instituţiile care au beneficiat de suport public nu trebuie să fie
privilegiate, în detrimentul competitorilor fără suport public.
2.2. Efectele posibile ale recapitalizării
Din multiplele efecte pe care le generează recapitalizarea, în opinia noastră, cel mai
important este acela al distorsionării concurenţei, după cum s-au exprimat specialiştii
europeni, care au analizat recapitalizarea din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Astfel,
băncile din aceste ţări ar putea prezenta un avantaj competitiv faţă de băncile din statele
membre. Accesul la capital, în condiţiile unei rate reduse a dobânzii, poate avea un impact real
asupra competitivităţii băncilor de pe piaţa europeană.
Un alt efect îl constituie avantajarea băncilor cu active neperformante, ceea ce
antrenează hazardul moral şi slăbeşte competitivitatea globală la nivelul instituţiilor europene.
Efectele recapitalizării nu se regăsesc asupra instituţiilor care nu recurg la fonduri publice.
Asupra posibilelor efecte ale planurilor de redresare financiară s-au efectuat studii încă
din momentul anunţării acestora, care au relevat existenţa unor similitudini, dar şi diferenţe
între acestea şi cele adoptate în Japonia, în decursul anilor 1997-2003. Autorii Bebchuk
(2008), Baldwin şi Eichengreen (2008), Veronesi şi Zingales (2009) vorbesc despre „lecţia
japoneză” şi despre învăţămintele pe care autorităţile americane ar fi trebuit să le desprindă şi
să le aplice în actuala situaţie. Experienţa japoneză este interesantă, întrucât guvernul a
furnizat câteva tipuri de intervenţii, unele bănci fiind recapitalizate, iar altele au fost incluse în
programe de fuziuni sau de majorare a capitalului prin atragerea investitorilor privaţi.
Hoshi, Kashyap (2008) au evidenţiat motivele pentru care injectările de capital din
cadrul programului japonez nu au rezolvat deficienţele din sistemul financiar, respectiv:
9 programele de redresare au însumat doar 8,7 miliarde yeni, respectiv 1% din
valoarea activelor şi mai puţin de 2% din valoarea împrumuturilor;
9 chiar după naţionalizarea unor bănci, autorităţile nu le-au obligat să îşi cureţe
bilanţurile de activele neperformante, astfel încât nivelul acestora a sporit de la 29,6 miliarde
yeni în 1999 până la 42 miliarde în 2002;
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9 în urma programului de recapitalizare, băncile şi-au sporit volumul creditelor
acordate, fiind mai puţin preocupate de consolidarea capitalului bancar;
9 principala preocupare a băncilor a fost implicarea în afaceri pe termen mediu şi
lung, în condiţiile unui capital insuficient.
2.3. Concluziile lecţiei japoneze
Analiza comparativă a situaţiei japoneze şi a celei din SUA evidenţiază următoarele
elemente:
- similitudini în ceea ce priveşte condiţiile macroeconomice ale celor două ţări i în
privinţa indicilor preţurilor locuinţelor, care au înregistrat creşteri considerabile în SUA
(2006) şi în Japonia (1990-1997).
- faza acută a crizei japoneze s-a manifestat în 1997, când firma Sanyo Securities a
intrat în incapacitate de plată iar banca Hokkaido Tokushouku a pierdut capacitatea de a
acorda credite pe piaţa interbancară, declarându-şi falimentul (primul caz de faliment după al
doilea război mondial). Yamaichi Securities, unul dintre cei mai importanţi dealeri de titluri a
dat faliment, ca urmare a acumulării de pierderi din operaţiuni extrabilanţiere prin schema
ilegală tobashi. Potrivit acestei scheme, companiile de titluri ascundeau pierderile de capital
ale unui client corporate, prin vânzarea unei părţi a portofoliului, la preţuri inflatate către un
alt client, a cărui situaţie financiară era diferită de a primului client (nu puteau apărea pierderi
la ambii clienţi, în acelaşi timp). Atunci când trebuia întocmită situaţia finală pentru al doilea
client, portofoliul acestuia era vândut altui client pentru a se ascunde pierderea.
În aceste condiţii, guvernul japonez a hotărât să nu folosească fondurile publice pentru
acoperirea pierderilor, ci să modifice regulile contabile, astfel încât instituţiile financiare să-şi
„cosmetizeze” bilanţurile, prin utilizarea valorii nominale sau de piaţă a activelor. Primele
măsuri au fost adoptate în martie 1998, prin documentul Financial Function Stabilization Act,
prin care s-au utilizat 30 miliarde yeni pentru protecţia deponenţilor băncilor falimentare şi 13
miliarde pentru recapitalizarea unor bănci majore.
Falimentul unei importante bănci, Long Term Credit Bank of Japan (LTCB), a condus
la modificarea legislaţiei, astfel încât au fost acceptate intervenţii guvernamentale, sub forma
naţionalizărilor. În octombrie 1998 a fost naţionalizata LTCB, iar în decembrie Nippon Credit
Bank. Începând din anul 1999, în Japonia s-au produs mai multe operaţiuni de recapitalizare,
prin emisiuni de acţiuni preferenţiale, dar succesul acestor măsuri a fost limitat.
Tabelul 2
Injecţiile de capital în cadrul programului japonez (miliarde yeni)
Legislaţia
Financial Function
Stabilisation Act
Prompt
Recapitalization Act
Financial
Reorganization
Promotion Act
Deposit Insurance Act
Act For Strengthening
Financial Functions

Data infuziei de capital şi
tipul instrumentului utilizat
3/1998 – acţiuni preferenţiale,
datorie subordonată
3/1999-3/2002 acţiuni
preferenţiale, datorie
subordonată
9/2003 datorie subordonată

Număr de instituţii
financiare beneficiare
21

6/2003 acţiuni comune, acţiuni
preferenţiale
11/2006-12/2006 acţiuni
preferenţiale

Suma injectată
1816

32

8605

1

0.006

1

1,960

2

0,041

Sursa: Takeo H., Kashyap A.K.(2008) „Will the U.S. bank recapitalization succeed? Eight lessons
from Japan”, NBER Working Papers 14401, National Bureau of Economic Research.
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Din experienţa japoneză s-au putut desprinde efectele intervenţiilor guvernamentale,
prin identificarea caracteristicilor clientelei corporate a băncilor care au beneficiat de sprijin.
Astfel, potrivit autorilor Giannetti, Simonov (2009) efectele intervenţiilor statului se regăsesc
asupra clientelei bancare, astfel:
- recapitalizarea creşte valoarea clientelei bancare, în special dacă aceasta este
dependentă de finanţarea bancară;
- recapitalizarea are efecte similare atât în cazul în care s-a beneficiat de sprijin
guvernamental, cât şi din partea investitorilor privaţi;
- efectele sunt semnificative din punct de vedere statistic, dar nu sunt relevante din
punct de vedere economic;
- după anunţul recapitalizării, valoarea firmelor cliente ale băncii creşte între 1 şi 9%;
- după recapitalizare sporeşte volumul creditelor acordate clientelei existente, dar
efectele asupra economiei sunt limitate;
- numai firmele care sunt puternic dependente de finanţarea bancară investesc mai
mult, comparativ cu firmele care nu beneficiază de recapitalizarea băncilor lor.
În concluzie, lecţia japoneză poate fi sintetizată în următoarele patru strategii de
politică guvernamentală: companii de management al activelor, programe de recapitalizare,
mecanisme de soluţionare a falimentelor bancare şi planul Takenaka. Planul Takenaka,
adoptat în 2003, a impus o serie de măsuri, precum:
 evaluarea mai riguroasă a activelor bancare;
 abordarea comparativă a băncilor pentru clasificarea împrumuturilor;
 publicarea discrepanţelor dintre evaluările publice ale băncilor şi cele ale Autorităţii
de Supraveghere Financiară;
 interzicerea declarării de date nerealiste de către bănci;
 impunerea planurilor de recapitalizare a băncilor.
După adoptarea planului, în cadrul căruia cinci grupuri bancare au fost recapitalizate,
la nivelul sistemului bancar japonez s-a înregistrat o creştere a capitalului bancar cu 15
miliarde yeni în perioada 2003-2007 (vezi tabelul 3).
Tabelul 3
Capitalul în sistemul bancar japonez (miliarde yeni)
Data

Capitalul oficial

Martie 1996
Martie 1999
Martie 2002
Martie 2003
Martie 2004
Martie 2005
Martie 2006
Martie 2007
Martie 2008

27,6
33,7
30,2
24,8
29
31,4
37,3
40
34,8

Capital deţinut de
guvern
0
6,3
7,2
7,3
8,9
8,1
5,2
3,5
3,1

Active bancare
846,5
759,7
756,1
746,3
746,7
745,9
766,9
761,1
780,7

Provizioane
constituite
Na
4
6,8
5,4
5,7
6,9
8,3
9,4
10,2

Sursa: Takeo Hoshi & Anil K Kashyap, 2008. “Will the U.S. bank recapitalization succeed? Eight
lessons from Japan”, NBER Working Papers 14401, Naţional Bureau of Economic Research.

2.4. Costul fondurilor publice
Fondurile publice utilizate pentru furnizarea de asistenţă financiară la nivelul
instituţiilor de credit constituie o temă intens dezbătută, în contextul unei crize bancare, şi cu
atât mai mult în contextul planului Trezoreriei Americane, care a fost dispusă să plătească
700 miliarde $ pentru a achiziţiona active cu valoare reală de 200 miliarde $. Decizia de a
furniza lichiditate pieţei, cu orice preţ, din banii publici, este amplu criticata. În opinia unor
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autori (Blanchard, 2008, Bebchuk, 2008) a fost necesară o redefinire a planului de măsuri
guvernamentale, bazată pe trei elemente:
 cumpărarea activelor toxice la preţul corect al pieţei;
 respectarea disciplinei pieţei şi asigurarea unei competiţii corecte între participanţii
pe piaţă;
 reducerea fondurilor publice furnizate băncilor pentru majorările de capital, prin
oferirea drepturilor de subscriere aferente noilor titluri emise către acţionarii existenţi.
Cu privire la acest subiect sunt de remarcat studiile (Andrews, 2009) realizate asupra
emisiunilor de titluri guvernamentale, în diferite ţări (Croaţia, Bulgaria, Estonia, Finlanda,
Ungaria), cu scopul atragerii de fonduri pentru restructurarea băncilor. Emisiunile de
obligaţiuni, în anumite condiţii tehnice, au reprezentat o soluţie pentru asigurarea
restructurării bancare, încă de la începutul anilor ‘80. Asupra actualei crize au fost realizate
estimări de către FMI, dar şi de autorii care au extrapolat concluziile desprinse din observarea
crizelor anterioare asupra celei actuale (Reinhart, Rogoff, 2009). După estimările FMI, ţările
membre G12 ar trebui să emită titluri în valoare de 10239 miliarde $ pentru a acoperi costul
crizei (Tabelul 4).
Tabelul 4
Costul crizei estimat de FMI (miliarde $)
Tara
Australia
Canada
Franta
Germania
Italia
Japonia
Mexic
Spania
Marea Britanie
SUA
Coreea de Nord
Turcia
Total

PIB (estimare 2008)

Deficit estimat

1069
1564
2978
3818
2399
4844
1143
1683
2787
14330
858
799
38272

14%
21%
14%
28%
28%
6%
6%
29%
34%
13.98%
12%
27%

Valoarea titlurilor care
vor fi emise
278
219
625
535
672
1356
69
589
808
4872
120
96
10239

Sursa: CIA World factbook.

Potrivit autorilor care au extrapolat corelaţiile obţinute pe cazul crizei asiatice, costul
real al crizei va fi de 15.000 miliarde $ în cazul predicţiilor favorabile şi 33.000 miliarde $ în
cazul scenariului pesimist.
Tabelul 5
Estimarea costului crizei (miliarde $)
Estimarea FMI
Estimarea Rogoff, scenariul
optimist
Estimarea Rogoff, scenariul
pesimist

Deficit estimat
27%
40%

Emisiune de titluri
10239
15309

86%

33029

În concordanţă cu aceste estimări la nivelul grupului G12, criza absoarbe 1/3 din
nivelul economiilor, în condiţiile în care acestea reprezintă 100 miliarde $. În ce măsură
estimările FMI concordă cu cele ale autorităţilor naţionale putem concluziona analizând cazul
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Marii Britanii. În această ţară intervenţiile guvernamentale la nivelul anului 2008 au
reprezentat 379 miliarde lire sterline, din care 55 miliarde lire sterline pentru recapitalizarea
bancară, în contextul unui nivel al activelor totale de 8000 miliarde. Costul crizei în Marea
Britanie, prin luarea în considerare a tuturor formelor de intervenţie guvernamentală a fost de
26,7% din PIB la nivelul anului 2008, încadrându-se în media estimată pentru grupul G12.
Concluzii
Deşi, în plan conceptual, intervenţiile guvernamentale pentru salvarea unor bănci, în
baza principiilor „too big to fail” sau „too many to fail” reprezintă o formă de manifestare a
hazardului moral, în practică sunt câteva situaţii ce reclamă intervenţia statului. Un grad
ridicat de concentrare a sectorului bancar, conexiunile existente între instituţiile financiare
autohtone şi cele străine, costurile implicate de falimentul unei mari bănci, cu activitate
transfrontalieră, sunt doar câteva exemple ce predispun la operaţiuni de salvare a instituţiilor
de credit prin fonduri publice.
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MĂSURI FINANCIARE DE RĂSPUNS
LA ACTUALA CRIZĂ ECONOMICĂ GLOBALĂ
Elena DOBRE
Universitatea Ovidius, Constanţa
edobre@univ-ovidius.ro
Rezumat. Un risc specific perioadei actuale de criză economică este riscul lipsei de
lichidităţi ce provine din lipsa unui management adecvat. Acesta provine din pierderile
investiţionale din piaţa de capital datorate unor fenomene ce au la bază lipsa de transparenţă
şi un management neadecvat pe care le au noile activităţi comerciale (de exemplu, credite
insuficient garantate sau tranzacţii cu instrumente financiare de tipul titlurilor ipotecare
negarantate) în cadrul mediului economic. Un alt risc specific perioadei actuale este riscul
indus de măsurile de răspuns la criză, date de guverne şi de însăşi companiile, firmele, agenţii
economici. Reacţiile de răspuns ale guvernanţilor deşi sunt menite să limiteze efectele
economice negative, pot constitui la rândul lor, noi provocări pentru mediul economic.
Concluzia acestei lucrări este că măsurile guvernamentale anticriză se împart în două
categorii: măsuri fiscale şi măsuri corporative.
Cuvinte-cheie: risc; lichiditate; criză; măsuri financiare; răspuns.
Cod JEL: H3.
Coduri REL: 8K,11B.
1. Introducere
În economia contemporană sunt prezente riscuri deja clasice şi provocări datorate
globalizării, tranzacţiilor transfrontaliere, fuziunilor şi achiziţiilor, competiţiei acerbe şi
schimbărilor rapide din punct de vedere economic, social şi politic. Mai nou, şi cu totul
surprinzător, riscurile ataşate crizei financiare ca efecte şi cauze în acelaşi timp, reprezintă
provocări cu atât mai acute. Drept urmare, toate companiile şi angajaţii lor, inclusiv firmele de
audit trebuie să ţină pasul, să-şi îmbunătăţească performanţa economică şi profesională, bazată
pe managementul riscurilor. În tot acest mediu economic caracterizat de riscuri şi oportunităţi,
măsurile de răspuns anticriză sunt în egală măsură necesare, utile şi provocatoare din punct de
vedere al eficacităţii şi eficienţei. Metodologia de cercetare utilizată pentru elaborarea acestei
lucrări a fost analiza comparativă a măsurilor anticriză enunţate de guvernele a 11 ţări
selectate pe criteriul diferenţelor de mărime, de amplasare geografică şi de dezvoltare
economică. Datele actuale privind măsurile anticriză sunt prelevate din surse publice
guvernamentale. Contribuţia studiului este relevarea naturii acestor măsuri şi gruparea lor din
punct de vedere fiscal şi corporativ. Un risc specific perioadei actuale de criză economică este
riscul lipsei de lichidităţi ce provine din lipsa unui management adecvat. Acesta provine din
pierderile investiţionale din piaţa de capital datorate unor fenomene ce au la bază lipsa de
transparenţă şi un management neadecvat pe care le au noile activităţi comerciale (de
exemplu, credite insuficient garantate sau tranzacţii cu instrumente financiare de tipul titlurilor
ipotecare negarantate) în cadrul mediului economic. Un alt risc specific perioadei actuale este
riscul indus de măsurile de răspuns la criză, date de guverne şi de însăşi companiile, firmele,
agenţii economici. Reacţiile de răspuns ale guvernanţilor deşi sunt menite să limiteze efectele
economice negative, pot constitui la rândul lor, noi provocări pentru mediul economic.
Concluzia acestei lucrări este că măsurile guvernamentale anticriză se împart în două
categorii: măsuri fiscale şi măsuri corporative.
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2. Măsuri financiare de răspuns la actuala criză economică globală
Ţări din întreaga lume adoptă în prezent măsuri pentru a contracara efectele crizei
financiare şi economice mondiale. Dintr-o perspectivă fiscală, initiativele luate până acum
variază de la pachete "stimulent" de tip formal, la măsuri ad hoc, dispoziţii temporare,
introducerea de măsuri planificate sau, alternativ, anularea altor măsuri. Bugetele 2009 din
diferite ţări au servit drept platformă pentru mai multe dispoziţii – în unele cazuri, prevederile
au ca obiective specifice încetinirea scăderii economice şi, în altele, atenuarea unora dintre
efectele crizei. Se pare că, în unele cazuri, măsurile planificate care au intrat în vigoare nu au
fost elaborate pentru a răspunde provocărilor, dar, din cauza urgenţei situaţiei, au avansat prin
intermediul procesului legislativ mai rapid decât s-ar fi dorit. Studiul prezentat în cele ce
urmează oferă un rezumat al răspunsurilor anticriză prin impozite şi politicile fiscale, din 12
de ţări din lume, inclusiv România. Accentul se pune pe măsurile fiscale directe, indirecte,
asupra veniturilor individuale şi ale companiilor, alte tipuri de măsuri fiscale şi de guvernanţă
corporativă, precum şi măsurile propuse şi amânate. Tabloul de mai jos prezintă pe ţări căteva
din măsurile anticriză luate de guverne şi corporaţii.
Ţara
Austria

Belgia
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Măsuri financiare anticriză
- Amortizarea accelerată se va aplica asupra costurilor de achiziţie a
activelor imobilizate. Ca rezultat, 30% din costurile de achiziţie sau
fabricaţie vor fi deductibile în scopuri fiscale în anul în care cheltuielile
de capital sunt recunoscute contabil. Rata de 30% include deprecierea
anuală normală a primului an din durata de utilizare a activului. În ceea
ce priveşte cel de-al doilea an, deprecierea va fi liniară in raport cu
durata de utilizare. Un maximum de 100% poate fi amortizat. Numai
activele imobilizate dobândite sau fabricate între anii 2009 şi 2010 pot
beneficia de amortizare accelerată. Sunt excluse clădirile, terenurile,
autoturismele, avioanele (cu excepţia celor care au scopuri comerciale)
şi activele provenite de la afiliaţi.
- Va fi introdusă o primă de asigurare în valoare de 1.500 de EURO
pentru autoturismele vechi private, care au fost pentru prima dată
înregistrate înainte de 1 ianuarie 1996 şi va fi plătită pentru primele
30.000 de maşini începând cu 1 aprilie şi până la 31 decembrie 2009.
Prima de asigurare va fi împărţită între guvern şi dealerii de autoturisme.
Va fi adoptata o legislatie antiabuz asociata acestei prime.
- Persoanele private pot beneficia de o rată de deducere pentru
profiturile reinvestite în propriile afaceri; începând cu 2010, clădirile noi
şi alte tipuri de proprietăţi imobile vor fi considerate reinvestiţii.
- Tratamentul avantajos pentru alimentarea planurilor de opţiuni va fi
abrogat. Rezultă că se încearcă limitarea riscurilor aferente utilizări
instrumentelor financiare derivate.
Ca parte din planul de stimulare economică, şi pentru a revigora
sectorul imobiliar, au fost adoptate următoarele măsuri (primele trei sunt
în principiu temporare):
• Procentul de TVA aferent contrucţiilor de locuinţe private a fost redus
de la 21% la 6%.
• Rata aplicată construcţiei de locuinţe ce fac parte dintr-un program
social s-a redus de la 12% la 6%.
• Plăţile de TVA vor fi amânate pentru primele trei trimestre ale anului
2009 pentru contribuabilii aflaţi în dificultate. Nu vor fi aplicate penalizări
pentru întârzieri iar dobânzile de întârziere vor fi reduse.
• Sistemul de rambursări lunare de credite TVA se aplică tuturor
firmelor care, prin natura activităţii lor acumulează solduri lunare

Natura şi
destinaţia
măsurilor
Măsuri fiscale
propuse

Facilităţi propuse
de guvern în
sprijinul
economisirii
energiei
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Bulgaria

Italia

Republica
Cehă

Măsuri financiare anticriză
creditoare de TVA
Masuri introduse de parlamentul belgian dar aflate in discutie includ:
- Guvernul va subvenţiona dobânzile plătite de către o persoană care
obţine (începând cu 1 ian. 2009 şi până la 31 dec. 2011) un împrumut
să investească în anumite măsuri de economisire a energiei pentru
locuinţa privată, precum şi aplicarea de taxe reduse privind energia.
- Anumite deduceri fiscale ar putea fi prelungite cu 3 ani începând cu
anul plăţii
- Perioada exercitiu pentru planurile de optiuni indeplinite intre 1 ianuarie 2003 şi 31 august 2008 ar putea fi prelungită până la 5 ani, în
anumite condiţii, fără a exista expunerea faţă de alte impozite.
- Scutirea parţială privind impozitul pe venit pentru munca de noapte şi
cea în schimburi va creşte de la 10,7% la 15,6% (odată cu 1 iunie
2009), iar scutirea parţială pentru cercetători va creşte până la 75%
(începând cu 1 ianuarie 2009), în concordanţă cu creşterea mai redusă
a scutirilor generale pentru alte categorii de angajaţi.
- Va fi acordat un credit fiscal (la 21%, până la 147,50 EURO (sau 172
EURO pentru laptop-uri)) pentru achiziţionarea de tehnologie PC în
anumite condiţii.
- Schimbari în impozitarea veniturilor companiilor: Scutirea de impozitul
pe profit pentru 5 ani pentru companiile ce investesc în regiuni
defavorizate.
- Schimbari în impozitarea persoanelor fizice: Reducerea impozitelor
pentru familiile tinere care plătesc rate la creditele imobiliare.
- Taxe indirecte: A fost acordata o scutire de la plata TVA.
Modificari privind impozitarea companiilor
Guvernul a aprobat un decret în ianuarie 2009 referitor la criza
financiară, ale cărui prevederi sunt următoarele:
• Se introduce posibilitatea de a reevalua valoarea contabilă a
proprietăţilor imobiliare, fie din motive contabile, fie din motive fiscale.
• Permite ajustarea valorilor contabile mărcilor comerciale, fondului
comercial şi alte active intangibile în anumite cazuri şi permite
reducerea perioadei de amortizare pentru astfel de active prin plata unei
taxe.
Un alt decret emis în februarie a intrat în vigoare chiar dacă se află în
discuţie în Parlament conform căruia, începând cu anul fiscal curent din
31 dec. 2008, o valoare de 10% din transformările IRAP (impozit
regional pe activităţile productive) este deductibilă din veniturile
impozabile în scopul impozitului pe venitul corporatist.
Un decret emis în nov. 2008 prevede pentru anul 2009 că plăţilor
compensatoare pentru orele suplimentare de muncă şi pentru munca
productivă, li se va aplica o cotă de impozitare de 10% până la
max.6.000 de EURO. Această taxă se reţine de către angajator
angajaţilor care nu au avut venituri mai mari de 35.000 de EURO în
2008.
- Impozitul pe profit a fost redus de la 21% la 20% începând cu data de
1 ianuarie 2009
- Amânarea temporară a plăţii în avans privind impozitul pe venit
pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente şi companiile
cu până la cinci angajaţi (aplicabilă din data de 1 ianuarie 2009).
- Taxa de asigurare medicală pentru angajaţi şi angajatori este
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redusă începând cu 1 ianuarie 2009.
Au fost propuse următoarele măsuri, care se găsesc în prezent în
diferite stadii ale procesului legislativ:
- Taxele pentru asigurarea socială au fost reduse pentru angajaţii cu
venituri mici.
- Deprecierea impozitului va fi calculată lunar pentru o serie de active
(de exemplu, asupra calculatoarelor, maşinilor, utilajelor etc.) dobândite
între 1 ianuarie 2009 şi 30 iunie 2010.
- Vor fi modificate impozitele deductibile din contractele de închiriere
pentru anumite active de exemplu, calculatoare, maşini etc.) dobândite
începând cu 1 ianuarie 2009 şi până la data de 30 iunie 2010.
- Rambursările de TVA vor fi mai rapide pentru contribuabilii care sunt
de acord cu returnarea impozitelor pentru produsele electronice.
- Deducerea TVA aferentă maşinilor de pasageri va fi extinsă.
Bugetul pe 2009 majorează şi extinde domeniul de aplicare a creditului
de uz casnic, şi include măsuri care au fost introduse pentru alte motive
decât criza economică (de exemplu, scăderea ratelor din tabelul
naţional de impozitare a veniturilor, a face o ajustare a inflaţiei, o noua
deducere a impozitarii veniturilor angajatilor şi de creştere a pensiilor).
Rata TVA-ului pe alimente este redusă de la 17% la 12%.
Printre propuneri se regăsesc:
- Aplicarea unei reduceri a contribuţiilor pentru domeniul asigurărilor
sociale pentru angajaţi.
- Dublarea ritmului de depreciere pentru noile fabrici şi echipamente
procurate în 2009 şi 2010. Deductibilitate fiscală mărită a amortizărilor.
- Este propusă suma de 39 de milioane EURO pentru finanţarea R&D.
- Fondul naţional de pensii ar putea investi în companiile de tip
„Finnish”, deoarece acest tip de companii sunt stabile şi îndeplinesc
condiţiile de mărime.
- În domeniul imobiliar, guvernul va subvenţiona dobânzile la
construcţiile ce vor servi pentru închiriere şi va creşte ajutorul statal
pentru reparaţii şi noi locuinţe pentru închiriat.
- Ca parte a planului de recuperare, anunţat în dec. 2008, companiile au
cerut o rambursare imediată a unei serii de impozite. Toate companiile
pot cere administraţiei fiscale rambursarea creditului fiscal pentru
cheltuielile de cercetare-dezvoltare (R&D) suportate în anii 2005, 2006,
2007 şi, în unele cazuri, pe cele din 2008.
- Companiile care îşi închid anul financiar înainte de 30 sept. 2009 pot
cere o rambursare imediată a impozitului pe venit corporativ în exces
dacă, pe baza plăţilor lor trimestriale, au suprasolvire la taxa anuală
datorată.
- Investiţiile făcute sau dobândite între 23 oct. 2008 şi 31 dec. 2009
beneficiază de scutire de impozit pe întreaga perioadă a investiţiei.
Companiile a căror activitate este deja impozitată pot obţine un ajutor
egal cu 3,5% din deprecierea celor mai relevante active.
- Începând cu 1 ian. 2009, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM)
beneficiare, pot lua temporar în calcul pierderile ce provin de la părţile
afiliate în determinarea impozitului pe venit în Franţa. Această deducere
temporală furnizează un avantaj monetar companiilor franceze.
Pierderile vor putea fi restabilite odată ce entităţile străine vor redeveni
profitabile sau, cel puţin, se va compensa în cel de-al cincilea an fiscal.
- Iniţial, planul francez de recuperare a pus accentul pe investiţii şi
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Măsuri financiare anticriză
companii, dar ulterior a decis să adauge şi măsuri în favoarea
consumului în gospodării. Contribuabilii persoane fizice din prima
categorie a impozitului pe venit (venituri impozabile de 5,5%) din
programul de impozitare progresiv vor fi scutiţi de la plata ultimelor două
plăţi (adică vor fi scutiţi de la 2/3 din taxa anuală).
- Începând din ian. 2009, rambursarea TVA-ului către companii se va
face lunar şi nu trimestrial. Taxa minimă anuală plătită integral va fi în
mod progresiv eliminată.
- Sunt impuse restricţii privind primele oferite directorilor ca supliment de
şomaj şi primele de pensionare plătite directorilor din anumite companii
când activitatea acestora ia sfârşit. Primele de şomaj şi cele de
pensionare sunt deductibile din impozitul pe venit corporativ numai până
la o anumită sumă.
Pierderile societăţilor comerciale pot fi recuperate în decurs de trei ani.
Recuperarea pierderilor în primele perioade este limitată la 50.000 de
GBP. Companiile pot amâna taxa corporativă şi alte plăţi fiscale ce
corespund unor situaţii şi criterii dificile (cum ar fi, o veritabilă
demonstraţie a nevoii de amânare). O reducere temporară a ratei
standard de TVA până la 15% a fost introdusă începând cu 1 dec. 2008.
Rata va reveni la nivelul ei iniţial de 17,5% din decembrie 2009.
Documentul summit-ului G20 de pe data de 2 apr. 2008 sugerează
faptul că guvernul ar putea lua în considerare în bugetul pe 2009 un
stimulent fiscal – posibil sub forma unei reduceri fiscale suplimentare.
Măsura de creştere cu un procent a ratei impozitului pe profit pentru
companiile mici a fost amânată cu un an, de la 1 aprilie 2009 la 1 aprilie
2010.
Un număr redus de măsuri fiscale adresate crizei financiare globale au
fost identificate la începutul anului 2009 de studiile publicate de Deloitte:
- Începând din 2009, este anulat impozitul pe dividende, în condiţiile în
care acestea sunt distribuite şi reinvestite în activitatea companiei sau în
alte firme cu capital românesc, pentru crearea de noi locuri de muncă.
- Tot începând cu 2009, este introdusă o deducere suplimentară de
20% cheltuielilor realizate cu activităţile de dezvoltare-cercetare, şi
deprecierilor accelerate care se aplică echipamentelor utilizate în
activităţile de cercetare-dezvoltare.
-Începând cu 1 ian. 2009, veniturile provenite din depozitele la termen
plus alte tipuri de instrumente de economisire devin netaxabile, în
condiţiile în care sunt obţinute de persoanele fizice. Dacă persoana
fizică nu este rezident în niciun stat membru UE, impozitarea se
menţine.
În cursul anului 2009 a fost introdus impozitul forfetar (minim) asupra
societăţilor comerciale, impozit ce a fost criticat de mediul de afaceri.
Spre finalul anului 2009, politicienii şi guvernanţii au propus diverse
măsuri dar care nu s-au materializat în legi datorită demiterii guvernului
şi alegerilor prezidenţiale.
- Primul-ministru a anunţat o serie de măsuri fiscale care să schimbe
impozitarea pe venit cu cea pe consum şi în acest mod să preîntâmpine
încetinirea economică a Ungariei. Este propusă creşterea ratei
impozitului pe venitul corporatist de la 16% până la 19% şi eliminarea
impozitului de solidaritate de 4% privind afacerile, rezultând o reducere
netă a ratei impozitului pe profit de un procent. Impozitele privind
ocuparea forţei de muncă vor fi în general eliminate. Impozitele pe
combustibili, ţigări şi alcool vor creşte, iar rata TVA-ului se va mări de la
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Măsuri financiare anticriză
20% la 32%. Ca reacţie la criza financiară globală, Ungaria a retras
măsurile de abolire a restricţiilor pe deducerile pentru dobanzi şi pe cele
de extindere a regulilor de transfer a preţurilor.
Statele Unite au adoptat o serie de măsuri pentru a-şi sprijini pieţele
financiare şi economia. Cel mai recent şi larg în domeniul de aplicare,
Legea Americană de Recuperare şi Reinvestire din anul 2009, semnat
de preşedinte la data de 17 febr. 2009, caută să preîntâmpine actualele
provocări economice printr-o combinare directă a cheltuielilor federale,
cu un ajutor pentru state şi localităţi în valoare de 326 miliarde USD sub
forma de scutiri de impozite. Dispoziţiile legii legate de impozitele
incearca să pună în aplicare „planul de redresare economică verde”,
care include stimulente fiscale considerabile de energia
regenerabilă. Măsurile de stimulare suplimentare sunt aşteptate în x
prima propunere de buget a preşedintelui în faţa Congresului pe 26
februarie 2009. Prevederile de bază sunt următoarele:
Legea a prelungit perioada de recuperare (carryback period) pentru
pierderile operaţionale nete în ceea ce priveşte firmele mici cu încasări
brute anuale de 15 milioane USD sau mai puţin, de la doi ani la trei,
patru sau cinci. Legea extinde timp de un an suplimentar deprecierea de
50% bonus adoptată în 2008. În conformitate cu normele de amortizare
bonus, 50% din valoarea proprietăţilor poate fi amortizată în anul în care
activul este pus în funcţiune, iar restul de 50% poate fi amortizat în
conformitate cu normele de amortizare aplicabile. • Legea permite unor
contribuabili să aleagă între a amâna venitul din anularea datoriei
cancellation of debt (COD) income, sau nu, în cazul în care
contribuabilul sau o parte afiliată rascumpară un instrument de credit
emise de contribuabil. Perioada de amânare este de cinci ani, pentru
răscumpararea unei datorii, în 2009, şi patru ani pentru cele din
2010. După aceea, 20% din venitul COD ar trebui să fie incluse în
fiecare din următorii cinci ani impozabili. • Actul extinde timp de un an
suplimentar dispoziţiile speciale (adoptate în 2008), care permit
corporaţiilor să accelereze utilizarea unei părţi din carry forward
alternative minimum tax (AMT) şi a creditelor de cercetare în loc de a
cere 50% depreciere bonus. • Legea anulează norme precedente
referitoare la ajutorul (scutirile) acordat pentru pierderile din credite
neperformante ale băncilor după schimbarea acţionarilor. Cu toate
acestea, actul acordă scutire altor contribuabilii, astfel că limitarea BIL
nu se va aplica anumitor schimbări de proprietate, ulterioare unui plan
de restructurare necesar în temeiul unui acord de împrumut cu, sau un
angajament pentru o linie credit de la Departamentul Trezoreriei în
conformitate cu Actul de Stabilizare Economică de Urgenţă din 2008 . •
Legea modifică creditul fiscal pentru pieţele noi (New Market Tax
Credit) prin creşterea la 5 miliarde USD (de la 3.5 miliarde USD) a valorii
totale a alocării de credit acordat pentru anii calendaristici 2008 şi 2009.•
Actul măreşte (pentru investiţii individuale) procentul de excludere
pentru profit din vânzarea sau schimbul de portofoliu de acţiuni ale unor
companii mici, deţinute de cel puţin cinci ani de la 50% la 75% pentru
pachete emise după data de adoptare a legii şi înainte de 1 ianuarie
2011. • Alte dispoziţii ofera stimulente pentru a angajarea veteranilor de
razboi, şomerilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, punerea în aplicare cu
întârziere de reţinere la sursă asupra plăţilor către contractorii
guvernamentali, asigurarea parităţii calificat pentru beneficii din prestaţii
de transport, să extindă cheltuielile sporită pentru anumite afaceri de
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mici dimensiuni, reduce plăţile estimate de impozit pentru anumite
proprietarii de afaceri mici şi reduce temporar câştigurile built-in ale
societăţilor. În concordanţă cu taxa Making Work Pay Credit, Guvernul
va oferi o sumă estimată la 116 miliarde USD pentru scutirile de impozit
pe următorii doi ani. Creditul fiscal este egal cu o sumă de 400 USD
pentru persoanele singure şi o sumă de 800 USD pentru cupluri sau
egală cu 6,2% din suma câştigată de contribuabil şi este rambursabil
chiar dacă contribuabilul nu are niciun impozit pe venit. Creditul este
retras succesiv odată cu creşterea venitului brut şi se reduce cu
valoarea tuturor plăţilor de redresare economică primite de contribuabil
de la Administraţia Veteranilor, Consiliul de Pensionare al Căilor Ferate
şi Administraţia Asigurărilor Sociale, şi printr-o plată unică rambursabilă
oferită în 2009 anumitor categorii de pensionari. Se extinde creditul
pentru prima achiziţionare a unei locuinţe, se măreşte plafonul la 8.000
USD şi elimină condiţiile de rambursare; se extinde creditele fiscale pe
venit pentru cei plătiţi slab şi moderat; se acorda un credit pentru
educaţie de 2.500 USD pe an pentru primii patru ani de cheltuieli privind
învăţământul superior (rambursabile cu până la 40%) pentru 2009/2010.
Legea prevede un număr de dispoziţii menită să sporească capacitatea
statului, cât şi a administraţiilor locale de a emite obligaţiuni pentru
finanţarea infrastructurii şi a altor proiecte economice pentru dezvoltare.
Aceste obligaţiuni se încadrează în două mari categorii: (1) obligaţiuni
scutite de taxe, plăţile dobânzilor care în general sunt excluse de la
obligaţiunile titularului pe venitul brut, şi (2) obligaţiuni supuse
impozitării, unde ajutorul este plătit de guvernul federal sub forma unui
credit fiscal nerambursabil care poate fi solicitat de către deţinătorul de
obligaţiuni.
Ca urmare adoptării pachetului de investiţii în valoare de 4 trilioane
yuani CNY (580 miliarde USD) din nov. 2008, Consiliul de Stat a aprobat
o serie de planuri de stimulare a industriei, acoperind sectoare precum
cel automobilistic, oţel, textile, maşinării, construcţia de vapoare,
tehnologia informaţiei, industria uşoară, industria petrochimică şi metale
neferoase.
Măsuri privind impozitul pe venit. Stimularea tranzacţiilor imobiliare,
taxa aplicabilă pentru prima cumpărare a unei proprietăţi rezidenţiale
este temporar redusă la 1%, iar cei care achiziţionează locuinţe private
vor fi scutiţi de la plata taxei pe teren. Conducerea locală a oferit de
asemenea stimulente şi subvenţii pentru întărirea pieţelor lor imobiliare.
Măsuri privind impozitul indirect. Modificările provizorii asupra ratei
TVA-ului care au început să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2009 au
fost destinate reducerii cheltuielile de afaceri cu până la 120 de miliarde
CHY. Cea mai importantă schimbare se referă la faptul că nivelul TVAului pentru contribuabilii mici a fost redus de la 6% (fabrici sau alte tipuri
de afaceri) sau 4% (afaceri comerciale) până la 3% pentru toate
categoriile. În 2008, au fost anunţate patru ajustări pentru rambursările
TVA-ului de export acoperind aria produselor mecanice şi electrice,
textile şi îmbrăcăminte etc., care au cuprins mai mult de 50% din totalul
bunurilor înregistrate în sistemul tarifar chinez. Ultima ajustare
ascendentă a fost anunţată în febr. 2009, crescând rata de restituire a
TVA-ului pentru produsele textile de la 14% la 15%.
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Concluzii
Un risc specific perioadei actuale de criză economică este însuşi riscul indus de
măsurile de răspuns la criză, date de guverne şi de înşişi clienţii de audit. Reacţiile la efectele
crizei deşi sunt menite să limiteze efectele economice negative, pot constitui noi provocări
pentru firmele de audit. Provocarea constă în conceperea şi aplicarea rapidă de proceduri de
răspuns la riscurile evaluate în condiţiile în care tipologia riscurilor este alta, evoluţia
schimbărilor este rapidă iar probabilitatea şi impactul dificil de măsurat.
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IMPLICAŢII ALE CRIZEI ACTUALE ASUPRA PIEŢEI MUNCII
DIN ROMÂNIA
Mirela Ionela ACELEANU
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aceleanu_mirela@yahoo.com
Rezumat. Pieţele globalizate şi companiile transnaţionale tind să se reflecte într-o
piaţă mondială deschisă. Cu atât mai mult, în aceste condiţii, evoluţiile economice şi
financiare dintr-o ţară influenţează şi sunt influenţate de evoluţiile din celelalte ţări. Piaţa
muncii din România este afectată de criza economico-financiară actuală, ce se manifestă prin
creşterea şomajului, ca urmare a reducerii volumului de activitate a multor agenţi economici.
Tocmai de aceea, depăşirea crizei implică măsuri şi politici care să vizeze crearea de noi
locuri de muncă şi care să ţină cont de tendinţele manifestate la nivelul ţării noastre:
îmbătrânirea populaţiei, migraţia tinerilor specialişti, plecarea temporară la muncă în
străinătate.
Cuvinte-cheie: criză financiară; şomaj; muncă în străinătate; politici active de
ocupare.
Coduri JEL: E24, J21, J61.
Coduri REL: 8G, 10G, 12I.
Trăim într-o eră în care cea mai mare parte a vieţii sociale şi economice este
determinată de procesele globale, în care culturile, economiile şi graniţele naţionale au început
să dispară. Globalizarea aduce un val de liberalizări ale fluxurilor de capital, investiţional,
comercial şi de forţă de muncă, în contextul intensificării concurenţei pe plan internaţional.
Aceasta face ca evoluţiile economice dintr-o ţară să influenţeze şi să fie influenţate de
evoluţiile economice din alte ţări. Cu atât mai mult declanşarea unei crize economice sau
financiare va fi resimţită pe plan mondial.
Fie că este vorba de o criză financiară sau de una economică (generată de cauze
financiare, politice sau sociale), se poate vorbi de instalarea în economie a unei instabilităţi
pronunţate, a incertitudinii şi a nesiguranţei legate de viitor. Are loc o scădere semnificativă a
volumului tranzacţiilor la bursă, apariţia neîncrederii în sistemul financiar, o dereglare a
mecanismelor de piaţă.
Criza a provocat şi continuă să provoace efecte în diverse ramuri ale economiei, printre
care se numără pierderea locurilor de muncă. Ca urmare a problemelor economice globale
grave, criza s-a propagat rapid în toate domeniile. În prezent, multe companii de pe întreg
mapamondul şi-au anunţat restrângeri ale activităţilor, ca o măsură de adaptare la turbulenţele
din piaţă, lucru ce conduce inevitabil la un număr mare de disponibilizări şi, în unele cazuri, la
reducerea remuneraţiilor salariale.
La 22 aprilie 2008 agenţia Standard & Poor’s a publicat o analiză conform căreia
România, alături de Liban şi Turcia, se află printre ţările cele mai vulnerabile la efectele crizei
ipotecare din SUA.
Extinderea crizei financiare globale are la bază trei efecte:
- efectul de contagiune, care se referă la propagarea dezechilibrelor de la o regiune la
alta (mai ales în condiţiile globalizării);
- efectul de cauzalitate cumulativă, ceea ce înseamnă că dezechilibrul apărut într-o
zonă se suprapune peste dezechilibrele din alte zone;
- efectul de „turmă” – managerii fondurilor de investiţii speculative părăsesc simultan
teritoriile ale căror posibilităţi de câştiguri se reduc.
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Semnalele care au arătat începutul crizei financiare şi în România au vizat: deprecierea
leului, instabilitatea bursei, creşterea datoriei externe, creşterea deficitului de cont curent pe
fondul deteriorării balanţei comerciale şi a scăderii investiţiilor străine, „îngheţarea” creditării.
Dezechilibre actuale pe piaţa muncii
Pe piaţa muncii din România se înregistrau anumite dezechilibre care au fost
accentuate de criza financiară. Acestea vizează:
• resursele de muncă, care de-a lungul timpului au cunoscut evoluţii divergente, cu
o tendinţă de scădere în ultimii ani, ca urmare a scăderii natalităţii şi a îmbătrânirii populaţiei;
• situaţia demografică a României, atât în prezent, cât şi în următorii ani, potrivit
previziunilor urmează un trend descrescător, ceea ce va afecta şi mai mult resursele de muncă
ale ţării noastre. Populaţia României este în scădere şi, potrivit tuturor estimărilor cu privire la
evoluţia ei în viitor, aceasta va continua să scadă, cel puţin până la nivelul anului 2050.
Prognozele arată că la nivelul anului 2050, la 100 de cetăţeni activi, vor fi 149 de persoane
inactive, iar populaţia de peste 65 de ani va depăşi cinci milioane de locuitori, faţă de trei
milioane cât reprezintă în prezent. Un impact deosebit îl va avea şi scăderea din ce în ce mai
puternică a populaţiei tinere, cu vârste între 3-20 de ani, care se va reduce de la cinci milioane
de persoane, cât este în prezent, la 2,7 milioane la nivelul anului 2050.
În timp, efectele resimţite ca urmare a scăderii populaţiei vor consta în probleme
economice determinate, pe de o parte, de scăderea forţei de muncă şi, pe de altă parte, de
insuficienţa resurselor economice necesare susţinerii persoanelor vârstnice. Un număr redus
de copii în prezent înseamnă că în viitor vom avea contribuabili mai puţini şi, implicit,
venituri mai mici sau impozite mai mari.
• tensiunile de pe piaţa muncii se interferează cu tensiunile instituţional-legislative,
având consecinţe negative pe termen mediu şi lung. Cu toate că noua legislaţie a muncii a fost
îmbunătăţită, în practică ea se dovedeşte insuficientă şi incoerentă în raport cu dinamica pieţei
muncii. Piaţa muncii din România nu dispune încă de toate reglementările legislative menite
să evite blocajele, distorsiunile sau disfuncţionalităţile şi să asigure formarea şi funcţionarea ei
normală. Acest aspect se află în corelaţie cu starea celorlalte pieţe, îndeosebi a pieţelor
bunurilor şi monetar-financiare, piaţa muncii fiind o piaţă derivată.
• raportul dintre populaţia ocupată, salariaţi şi pensionari influenţează echilibrul
pieţei muncii într-o proporţie importantă, ţinând seama de principiul potrivit căruia pensiile
sunt plătite prin contribuţiile celor ce lucrează. Raportul dintre numărul mediu de pensionari şi
şomeri, pe de o parte, şi populaţia ocupată şi numărul de salariaţi, pe de altă parte, exprimă
presiunea ce se manifestă asupra veniturilor celor care lucrează sau rata de dependenţă.
Această rată de dependenţă în România ultimilor ani arată o presiune din ce în ce mai mare pe
umerii celor care lucrează, ca urmare a creşterii numărului de pensionari (uneori ilegal) şi a
îmbătrânirii populaţiei. După cum se ştie, în anul 1989, existau patru salariaţi la fiecare
pensionar, pentru ca în prezent să se ajungă la situaţia în care la fiecare pensionar revine mai
puţin de un salariat.
• parteneriatul specific pieţei muncii este firav şi deficitar sub aspect organizatoric.
Oficiile de forţă de muncă şi centrele de calificare nu au capacitatea de a cuprinde toate
aspectele privind fluxurile cererii şi ofertei, medierea, formarea profesională, reconversia
forţei de muncă.
• piaţa muncii din România cunoaşte disfuncţionalităţi nu numai la nivel
macroeconomic, ci şi la nivel microeconomic. Astfel, negocierea colectivă se dovedeşte a fi o
instituţie importantă pentru funcţionarea pieţei muncii, atunci când se armonizează cu
organizarea sindicală şi cu patronatul.
• o altă problemă cu care se confruntă piaţa muncii din România este adaptarea ofertei
la cererea de muncă din punct de vedere al pregătirii şi nevoilor pe care le are piaţa. În acest
sens se au în vedere gradul de cuprindere a tinerilor în învăţământ, nivelul de instruire al
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populaţiei, pregătirea profesională în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, pregătirea
continuă, pe întreaga durată a vieţii.
• ţinându-se seama de starea actuală a eficienţei muncii în România, mult mai scăzută
comparativ cu ţările avansate economic, în mod deosebit, comparativ cu ţările Uniunii
Europene, se impune concluzia necesităţii unor eforturi susţinute, bine fundamentate şi
promovate cu consecvenţă, pentru a spori substanţial productivitatea muncii la toate nivelurile
de manifestare a acesteia (loc de muncă, întreprindere, ramură economică, sectoare socialeconomice, economie naţională).
• un alt aspect important îl reprezintă migraţia. Se are în vedere atât migraţia tinerilor
supradotaţi, în formarea cărora se investeşte, dar de pe urma acestei investiţii de cele mai
multe ori piaţa muncii din România nu mai beneficiază, deoarece o mare parte dintre aceşti
tineri nu se mai întorc să lucreze în România. Pe de altă parte, se are în vedere şi numărul
mare al celor ce pleacă să muncească temporar în străinătate, număr care influenţează
populaţia activă din ţara noastră.
Efectele crizei
În condiţiile actuale, tensiunile pe piaţa muncii s-au amplificat, afectând structurile şi
mecanismele ei. Cererea de muncă s-a diminuat considerabil din cauza reducerii investiţiilor,
a ieşirii de pe piaţă sau a reducerii volumului de activitate a unor întreprinderi, a scăderii
cererii finale de bunuri. Reducerea bugetului alocat cumpărăturilor a determinat multe
companii să producă mai puţin, să reconsidere orice extindere şi să disponibilizeze o parte
importantă a personalului pentru a minimiza costurile. Aceasta duce la creşterea şomajului, în
condiţiile în care cei ce lucrează susţin cu greu asigurarea pensiilor şi a ajutoarelor sociale. Pe
de altă parte, oferta de muncă înregistrează dezechilibre structurale importante: ocupaţionalprofesionale, teritoriale, pe grupe de vârstă, pe categorii de calificare.
Potrivit Institutului Naţional de Statistică, efectivul salariaţilor în luna august 2009 era
de 4480,7 mii persoane, cu 38,8 mii persoane mai puţin decât în luna anterioară. Faţă de luna
august 2008, numărul salariaţilor a scăzut în majoritatea domeniilor de activitate, cele mai
mari reduceri înregistrându-se în industria prelucrătoare (-203,6 mii persoane) şi construcţii
(-63,3 mii persoane). De asemenea scăderi importante s-au înregistrat şi în domeniile comerţul
cu ridicata şi cu amănuntul, agricultură, industria extractivă, transport şi depozitare, tranzacţii
imobiliare. Creşterea numărului de salariaţi s-a înregistrat în această perioadă în activităţile
din sănătate şi asistenţă socială (+ 9,9 mii persoane), administraţie publică şi apărare (+6,2 mii
persoane) şi în învăţământ (+1,6 mii persoane).
Aşadar, problema locurilor de muncă în condiţiile actuale este una majoră. Pe
măsură ce investiţiile scad, crearea unor noi locuri de muncă devine un obiectiv imposibil de
atins, iar acest lucru duce la creşterea şomerilor. Situaţia este una extrem de delicată, iar ceea
ce rămâne de făcut din partea guvernelor este punerea în practică a unor politici monetare,
fiscale şi sociale astfel încât criza economică să fie frânată.
Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii august 2009 era de 601,7 mii persoane.
Comparativ cu luna august din anul 2008, numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă a fost mai mare cu 256,2 mii persoane.
La nivel teritorial, numărul de şomeri a crescut în 38 de judeţe şi în municipiul
Bucureşti, creşterile cele mai importante înregistrându-se în judeţele Vaslui (2.958 persoane),
Dolj (2.243 persoane), Constanţa (1.539 persoane), Harghita (1.535 persoane) şi Alba (1.422
persoane). Numărul de şomeri a scăzut în trei judeţe, şi anume: Dâmboviţa (cu 445 persoane),
Maramureş (cu 357 persoane) şi Ilfov (cu 34 persoane).
Rata şomajului înregistrat în luna august 2009 a fost de 6,6% în raport cu populaţia
activă civilă totală (3,8% în luna august 2008). Rata şomajului pentru femei a fost cu 0,6
puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată pentru bărbaţi (6,3% faţă de 6,9%).
Această evoluţie a ratei şomajului în ultimii ani se poate observa şi în graficul de mai jos.
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Dacă în ianuarie 2006, rata şomajului atingea valoarea de 6,1%, în lunile următoare, pănă în
august 2008, chiar dacă aceasta a fluctuat, a înregistrat o tendinţă de scădere ca urmare a
creşterii economice, a dezvoltării activităţii economice din aceată perioada (mai ales pe seama
creşterii consumului şi a uşurinţei de acces la credite). Începând cu august 2008 se observă o
creştere importantă a ratei şomajului, până la nivelul de 6,6%, în august 2009.
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Sursa: Buletin Statistic Lunar, 2007-2009, Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro
Figura 1. Rata şomajului (ian.2006-aug.2009)

Pierderea locurilor de muncă afectează mai ales sectoarele intensive în capital,
sectoarele cu ciclu lung de producţie şi cele care oferă produse de folosinţă îndelungată
(industria auto de exemplu). Cei mai puternic afectaţi de această criză sunt în primul rând şi
cei care au alimentat-o în dorinţa de a oferi cât mai multe soluţii de finanţare clienţilor lor:
băncile comerciale, băncile de investiţii, fondurile de investiţii şi investitorii strategici. În
momentul în care şi-au retras suportul financiar devenind mai atenţi la condiţiile de acordare a
creditelor economia a început să dea primele semne de oboseală şi de ajustare. Politica de
încurajare a consumului prin accesul rapid şi uşor la creditele de consum şi la cele ipotecare a
dus la intensificarea activităţii în unele sectoare, cum ar fi: construcţiile de maşini, sectorul
imobiliar, sectorul construcţiilor şi al materialelor de construcţii. S-a înregistrat o creştere
economică bazată pe consum, finanţat pe datorie. Însă, atunci când economia a dat semne de
schimbare, crescând dobânzile, comportamentul consumatorilor s-a modificat, dându-şi seama
că veniturile lor nu mai pot susţine acelaşi tip de consum.
Astfel, apare criza de lichiditate, care a accentuat şi mai mult problema la nivelul celor
care fără resurse financiare atrase de pe piaţă se văd în incapacitatea derulării operaţiunilor
comerciale curente.
Recesiunea globală actuală îşi pune amprenta şi asupra populaţiei plecate la muncă în
străinătate, în sensul că numărul celor plecaţi, precum şi veniturile trimise de aceştia în ţară
înregistrează o scădere. Potrivit unui studiu realizat de Migration Policy Institute puţini
oameni mai pleacă să muncească în străinătate, iar majoritatea celor care se află deja la muncă
în străinătate rămân pe loc. Muncitorii imigranţi sunt expuşi mai mult riscului de a-şi pierde
locul de muncă decât muncitorii locali, din cauză că ei muncesc adesea în industriile cele mai
expuse consecinţelor recesiunii, şi anume în construcţii şi în domeniul hotelier. Ca atare, ei
trimit mai puţini bani acasă pentru a-şi ajuta familiile decât înaintea crizei. Majoritatea banilor
trimişi de lucrătorii din străinătate familiilor lor au ca destinaţie cheltuieli curente, precum
întreţinere, alimente, îmbrăcăminte, ceea ce nu contribuie la realizarea de investiţii, care ar
susţine dezvoltarea şi creşterea economică sănătoasă.
În ceea ce priveşte numărul românilor plecaţi la muncă în afara graniţelor ţării,
oficialităţile nu dispun de date complete. De fapt, nici Ministerul Administraţiei şi Internelor,
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nici Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi nici Institutul Naţional de Statistică
nu au conceput metodologii adecvate de urmărire a procesului şi nu pot oferi informaţii
generale în acest domeniu. Ca urmare, în presa românească sunt vehiculate date foarte diferite
cu privire la amploarea procesului de deplasare a românilor în căutare de locuri de muncă în
afara graniţelor ţării, îndeosebi, în ţările membre ale Uniunii Europene.
Astfel, între 8% şi 10% dintre românii cu vârste cuprinse între 15-64 de ani sunt plecaţi
să muncească în străinătate, respectiv circa 2,7 milioane persoane. În acest sens, sociologul
Dumitru Sandu a subliniat trei direcţii de acţiune pe care trebuie să le urmeze România în
domeniul migrării, şi anume: politici care să fie centrate pe lucrul în străinătate, pe imigrări şi
politici privind migrarea şi dezvoltarea, fiind necesară o gândire a problematicii migrării pe
dezvoltarea regională. Profesorul Dumitru Sandu consideră că „României îi lipseşte
conexiunea dintre politica de migrare şi politica de dezvoltare . Există, în România, deficit în
trei directii, respectiv deficit normativ, de viziune şi de date.”
Din perspectiva veniturilor încasate de românii plecaţi la lucru în străinătate, acest
fenomen este unul pozitiv, însă pe termen lung pot apărea şi efecte negative în ceea ce
priveşte întârzierea dezvoltării pe plan local.
De asemenea, în pofida diminuării câştigurilor cu care se confruntă majoritatea
muncitorilor imigranţi, în cele mai multe cazuri nu există o tendinţă la scară largă de revenire
în ţara de origine. Acest lucru arată că pentru unii dintre aceştia condiţiile de acasă ar fi chiar
mai rele şi ar fi mai dificil şi mai scump să revină în străinătate ulterior, după criză. Acest
lucru este valabil mai ales în cazul imigranţilor ilegali.
Această analiză a problemei exodului forţei de muncă din România nu trebuie să
piardă din vedere câteva caracteristici ale celor care pleacă la muncă în străinătate.
Este cunoscut faptul că mulţi tineri supradotaţi părăsesc ţara, construindu-şi o carieră
de invidiat în Occident şi că extrem de puţini revin în ţară. În acest sens profesorul Florian
Colceag postulează: „există o stare dezechilibrată a nevoilor şi a resurselor locale, care ne face
să dăm tot ce avem în străinătate, pentru că acel produs pe care-l putem face şi-l facem bine
nu-l consumăm în ţară. Şi din această cauză avem foarte multe dezechilibre funcţionale în
economie, nefiind încă o zonă în care să se fi făcut foarte bine nişte calcule asupra resurselor
materiale şi umane şi a nevoilor în dezvoltarea de programe pe termen nmediu şi lung... Vor fi
mulţi paşi pe care va trebui să-i facem în viitor...
Petre Ţuţea avea dreptate, pentru Dumnezeu nu există genii, lucrând într-adevăr nu cu
genii, ci cu oameni, iar în cazul eforturilor făcute şi care urmează să fie făcute se porneşte de
la premisa că se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum. Omul
creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele trebuie promovat.”
O analiză specială se impune şi în cazul lucrătorilor familiali din gospodăriile ţărăneşti.
Este necesar să se ţină seama că o bună parte a celor plecaţi temporar la muncă în strâinătate
o constituie lucrătorii familiali din gospodăriile ţărăneşti, ale căror venituri şi/sau pensii sunt
mult mai mici decât salariile medii pe economia României, adesea mai mici chiar decât
salariile minime.
În al treilea rând, se impun unele precizări şi pe baza faptului că mulţi din cei care
pleacă la muncă în afară sunt pensionari. La prima vedere, situaţia respectivă este cât se
poate de normală. Fiecare pensionar are dreptul să mai muncească temporar, dacă sănătatea îi
permite şi este motivat în acest sens. Dar, se mai ştie că aproape un milion de pensionari (deci,
20% din aceştia) au obţinut acest statut şi drepturile aferente la cerere, înainte să fi împlinit
vârsta legală de pensionare şi, deci, fără să fi realizat numărul de ani de muncă cerut de
legislaţia în vigoare. Se pune întrebarea, câţi dintre cei aproape un milion de pensionari
„tineri” sunt plecaţi la muncă în străinătate. În măsura în care în ţară nu se oferă posibilităţi de
a munci şi a câştiga venituri care să le asigure un trai decent, deplasarea în afara graniţelor în
căutarea de locuri de muncă apare ca singura alternativă atât pentru unii pensionari, pentru
şomeri şi chiar pentru mulţi dintre cei care au un loc de muncă în ţară.
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Concluzionând, putem spune că fenomenul migraţiei accentuează scăderea populaţiei
active a României. În plus, evoluţia în viitor a migraţiei externe este imprevizibilă astăzi, fiind
direct dependentă de evoluţia economică şi socială a României, de politicile de imigrare ale
ţărilor dezvoltate, de evoluţia recesiunii pe plan mondial.
De aceea, gestionarea problemelor demografice şi ocupaţionale în ţara noastră va
trebui să ţină seama, în primul rând, de unitatea indestructibilă dintre mecanismele pieţei
muncii şi implicarea responsabilă a puterii publice, a statului de drept.
Este foarte important să se ia în considerare efectele procesului de extindere a Uniunii
Europene asupra pieţei muncii din România, cum ar fi: creşterea migraţiei forţei de muncă
spre ţările Uniunii Europene, creşterea cerinţelor pentru o forţă de muncă calificată, utilizarea
în mai mare măsură a tehnologiilor informaţionale, nevoia creării unei forţe de muncă mai
flexibile, care să participe la formarea profesioanlă continuă etc. Toate acestea impun
acordarea unei atenţii deosebite sistemului educaţional, precum şi elaborării unor politici ale
ocupării care să vizeze ocuparea deplină şi eficientă a forţei de muncă, în acord cu tendinţele
existente la nivelul Uniunii Europene.
Aceste politici ale ocupării trebuie să ţănă cont şi de celelalte politici macroeconomice
adoptate, în aşa fel încât să se urmărească realizarea unor măsuri active care să vizeze crearea
de noi locuri de muncă, mai ales în domenii care ar putea fi dezvoltate la noi în ţară, cum ar fi
agricultura, dezvoltarea infrastructurii, protecţia mediului. Măsurile active trebuie să se
încadreze în tendinţele manifestate la nivelul ţării noastre: îmbătrânirea populaţiei, evoluţiile
în dinamica participării la muncă a diferitelor categorii socioprofesionale, migraţia tinerilor
specialişti, plecarea temporară la muncă în străinătate.
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Rezumat. România, ca ţară care a aderat la Uniunea Europeană doar cu doi ani în
urmă, fiind inclusă astfel circuitului economic european şi mondial, a fost mai mult ca
niciodată expusă la efectele acestei crizeeconomice şi financiare.
Lucrarea de faţă încearcă să se focalize asupra descrierii efectelor crizei financiare
asupra principalilor indicatori macroeconomici din România, cum ar fi: rata de creştere
economică, rata anuală a inflaţiei, deficitul bugetar ca pondere în PIB. De asemenea vom
încerca să propunem unele politici monetare, fiscale şi bugetare optime pentru redresarea
economiei româneşti încercând astfel să respectăm şi să menţinem condiţiile impuse de
Fondul Monetar Internaţional pentru România.
Cuvinte-cheie: criza financiară; indicatori macroeconomici; economia globală a
României; performanţe globale.
Coduri JEL: B22, E44, F15.
Coduri REL: 8A, 8B, 8J, 8K.
1. Introducere
Economia mondială se confruntă acum cu prima criză a secolului al 21-lea, aşa-numita
criză sub-prime, cea mai puternică de după cel de-al doilea razboi mondial. Aceasta a adus cu ea
stări economice caracterizate printr-o instabilitate pronunţată, însoţite de volatilitate şi
incertitudine în creştere.
În opinia noastră criza financiară este doar o formă de manifestare a crizei economice
şi reflectă o neîncredere în sistemul financiar, o scădere a nivelului principalilor indicatori
macroeconomci: produsul intern brut, rata inflaţiei, rata de creştere economică, deficitul
public.
2. Baza de date şi metodologia de lucru
Datele utilizate pentru analize pertinente despre economia românească în cadrul crizei
financiare vor fi obţinute din: Rapoarte ale Băncii Naţionale din România, Anuarul Satistic şi
din alte date publicate de Institutul Naţional de Statistică, legislaţie, rapoarte de la diferite
organizaţii internaţionale.
Metodele utilizate pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor lucrării noastre sunt:
comparaţii în timp şi spaţiu; tehnici de analiză a indicatorilor macroeconomici; tehnica
extrapolării tendinţelor.
3. Economia României sub efectele crizei, reflectată în indicatori macroeconomici
Primele luni ale anului 2008 au marcat declinul economiei româneşti în contextul
crizei financiare începute în Statele Unite, şi care a fost resimţită în România într-un mod
accentuat încă de la sfârşitul anului 2007. Din cauza condiţiilor nefavorabile şi a intrării în
recesiune a majorităţii economiilor din Uniunea Europeană, România a resimţit o scădere
bruscă a activităţii economice. Motoarele principale ale creşterii economice din ultimii ani, şi
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anume consumul, construcţiile şi producţia industrială, sunt puternic afectate de criza
creditelor pe fundalul înrăutăţirii condiţiilor de creditare şi a accesului dificil la credite.
Evoluţia economiei româneşti din iaarie 2007până în octombrie 2009 poate fi surprinsă
cu ajutorul unor indicatori macroeconomici foarte relevanţi cum ar fi: rata de creştere
economică, deficitul public, rata de schimb valutar a monedei naţionale, rata inflaţiei.
a) Rata de creştere economică în România evoluează conform graficului de mai jos:
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Figura 1. Evoluţia ratei de creştere în România

Dacă analizăm tendinţa de creştere economică pe perioada 2009-2010, este de
remarcat faptul că cele mai mari valori sunt atinse în 2004, 2006 şi 2008. Valorile pentru 2009
şi 2010 sunt estimate. Situaţia se înrăutăţeşte atât de rapid încât s-ar putea ca aceste estimări să
nu fie prea relevante, dar se observă tendinţa de scădere, care probabil va fi undeva la nivelul
de 4% pentru următorii ani.
b) Deficitul public al României, determinat ca procent din PIB este prezentat ca mai
jos:
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Figura 2. Evoluţia deficitului public ca procent din PIB

La nivelul anului 2007 România se situa în limita prevăzută de UE în privinţa
deficitului bugetar, însă situaţia se schimbă începând din 2008, când datorită unei politici
bugetare iraţionale se ajunge la un deficit uriaş de 5,2% din PIB, România înregistrând astfel
cel mai mare deficit din grupul ţărilor analizate. La acest indicator cel mai bine stă Bulgaria,
care înregistrează surplusuri importante.
Previziunile Comisiei Europene de la începutul anului 2009 sunt sumbre şi în privinţa
deficitului bugetar, acesta fiind prognozat la un nivel deja extrem de critic de 7,5% din PIB, în
condiţiile în care nivelul admis de UE pentru ţările membre este de maximum 3% din PIB.
În cadrul negocierilor actuale ale FMI pentru România, în vederea acordării celei de-a
treia şi a patra tranşe de împrumut, FMI anunţa că instituţia îşi menţine tintele de deficit
bugetar pentru 2009 şi pentru anul 2010 la 7,3%, respectiv 5,9% din PIB.
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c) Evoluţia raportului de schimb RON/EURO este prezentată mai jos::

Sursa: www.ecb.int
Figura 3. Evoluţia raportului de schimb RON/EURO

Creşterea puternică a consumului a fost susţinută prin creşterea gradului de îndatorare
în valută, atât la nivelul companiilor, cât şi la nivelul persoanelor fizice, alimentând adâncirea
deficitului de cont curent. Pe fondul înrăutăţirii condiţiilor de acces la finanţare, al creşterii
semnificative a costurilor cu creditarea şi în paralel cu scăderea investiţiilor străine directe,
România s-a confruntat cu dificultăţi în finanţarea deficitului de cont current, fapt pentru care
s-a apelat, în martie 2009, la contractarea unui împrumut de la FMI în sumă de 20 mld. Euro.
Deficitul de cont curent se prognozează la nivelul de 8,9% din PIB pentru anul 2009 (BMI
Romania Currency Forecasts, Martie 2009). Practic, pentru echilibrarea acestuia, asistăm şi
vom asista la devalorizarea monedei naţionale care va atrage o scădere abruptă a nivelului
importurilor şi diminuarea balanţei comerciale.
Aşa cum reiese din graficul de mai sus, pentru perioada de imediat după aderare, se
poate observa o tendinţă foarte favorabilă a cursului de schimb, reflectând o apreciere
sistematică a monedei naţionale în timpul primelor 8 luni ale anului 2007. Din august 2007,
tendinţa generală de evoluţie a cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu euro este
una de devalorizare sistematică a monedei naţionale, până în ianuarie 2008, ajungând la 3,8
RON/EURO în această perioadă. Apoi, urmeaza un nou ciclu de stabilitate relativă în evoluţia
cursului de schimb în perioada cuprinsă între ianuarie 2008 şi septembrie 2008.
Cursul de schimb RON/EURO a început să se deterioreze din septembrie 2008,
depăşeşind pragul de 4 RON/EURO, odataă cu intrarea în 2009. Potrivit BMI România,
pentru sfârşitul anului 2009 se prognozează o rată de schimb de 4,5 RON/EURO, iar pentru
sfârşitul anului 2010, o uşoară scădere la 4,4 RON/EURO. Această prognoză se bazează pe
creşterea economică prognozată pentru 2009, de numai 3,2%.
d) Evoluţia ratei inflaţiei în România, în comparaţie cu alte ţări din Europa Centrală şi
de Est, este prezentată mai jos:
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Figura 4. Evoluţia ratei inflaţiei în ţări din Europa Centrală şi de Est

În strânsă legătură cu evoluţia cursului de schimb RON/EURO este rata inflaţiei. În
România, rata inflaţiei a atins, în 2007, nivelul cel mai scăzut din ultimii cinci ani, 5%. Din
2008 rata inflaţiei a început să crească, atingând la sfârşitul anului 2008 nivelul de 8%, dar
tendinţa este în continuare în conformitate cu evoluţiile realizate în zona ţării noastre.
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4. Concluzii
Criza economico-financiară este departe de a se fi incheiat ci, dimpotrivă, s-ar putea
adanci mai mult dacă statul nu va renunţa la impozitul forfetar şi la creşterea taxei pe valoare
adăugată sau creşterea cotei de impozitare unice, impozite care cresc inflaţia şi evaziunea
fiscală şi sărăcesc populaţia. Agravarea crizei va fi susţinută şi de faptul că lipsesc investiţiile,
iar datoriile sunt foarte mari.
Problemele economice ale ţării sunt legate de datoria privată mare, de datoria publică
estimată a creşte cu 50 de miliarde de lei în condiţiile în care investiţiile sunt destul de mici,
iar industria este mai curând blocată. Numărul şomerilor dezechilibrează bugetul asigurărilor
sociale. Fiecare român fără serviciu costă statul 5 mii de euro.
România va primi tranşele trei şi patru de împrumut de la FMI, însă va trebui să îşi
reducă semnificativ cheltuielile bugetare pentru a atinge ţinta de deficit bugetar agreată.În
acest scop se are în vedere şi o creştere a veniturilor bugetare, aşa că, în condiţiile actuale, nu
este exclus ca actualele negocieri să aducă şi o serie de surprize, printre care şi majorarea
taxelor. Astfel se discuta de majorarea TVA-ului de la 1 ianuarie 2010, cu 2-3 puncte
procentuale, iar cota unică de impozitare de la 16 la 18 %.
În opinia noastră, creşterea TVA cu 3 puncte procentuale nu ar genera efectele
scontate de creştere a veniturilor bugetare, deoarece suntem într-un moment în care consumul
s-a restrâns şi, chiar teoria economică spune că atunci cand cota de impozitare depăşeşte un
anumit nivel încasările încep să scadă.
În ceea ce priveşte cota de impozitare, creşterea de la 16 la 18 % ar reprezenta o
mişcare greşită în politica fiscală în condiţii de criză. În actualele condiţii, menţinerea cotei
unice sau chiar diminuarea acesteia ar trebui să fie un obiectiv ferm de politică fiscală.
Considerăm că menţinerea cotei unice de impozitare ar conferi mediului de afaceri stabilitate
şi predictibilitate, precum şi competitivitate în zonă. În acest sens prezentăm exemplul
anumitor state din zona central şi sud-estică a Europei care au implementat un nivel de taxare
foarte competitiv, cum este Slovacia, cu 19%, Ungaria, cu 16%, Cipru, cu 10%, Bulgaria, cu
10% , Albania, cu 10% sau 0% in Moldova.
Apreciem că este foarte important faptul că dacă ieşirea din criză va fi generată de
productivitate, de boom tehnologic, orientarea către sectoare cu potenţial mare de creştere sau
va fi bazată pe politici şi măsuri monetare şi bugetare expansioniste fără precedent. Să sperăm
că noul guvern vă putea aplica cu succes cele mai oportune politici economice pentru ieşirea
din criză, politici fundamentate pe creare de valoare economică, şi nu politici distructive de
natură fiscală care sa frâneze şi mai mult creşterea economică.
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Rezumat. Criza economică globală a readus în atenţia lumii rolul uneia dintre
principalele instituţii financiare mondiale: Fondul Monetar Internaţional. Grav afectate din
punct de vedere economic de această criză, unele ţări în dezvoltare au recurs la împrumuturi
de la Fondul Monetar Internaţional. La rândul ei, instituţia se confruntă cu noi provocări
datorate crizei, context în care ea a luat o serie de măsuri vizând adaptarea la noua situaţie.
Lucrarea de faţă îşi propune să scoată în evidenţă principalele elemente ce
caracterizează activitatea Fondului Monetar Internaţional, inclusiv cele de noutate
intervenite în politica lui. În lucrare sunt surprinse şi măsurile adoptate cu prilejul
reuniunilor organizaţiei G20, ce au contribuit la creşterea rolului Fondului Monetar
Internaţional în prezent.
Cuvinte-cheie: Fondul Monetar Internaţional; G20; linie de creditare; cote de
participare.
Cod JEL: F 33.
Cod REL: 10 C.
Introducere
Perioada 2008-2009 a fost marcată de criza economică şi financiară globală.
Declanşată în Statele Unite ale Americii în vara anului 2007, ea s-a răspândit treptat în
întreaga lume. Acest eşec al funcţionării lumii noastre complet globalizate ne-a luat prin
surprindere. Nimeni nu a prezis izbucnirea sau amploarea crizei. Ea a adus cu sine falimente
răsunătoare, naţionalizări bancare, fuziuni sau reorganizări masive ale activităţii firmelor
americane, europene şi asiatice. Această situaţie a dezvăluit faptul că sistemul financiar global
este construit pe piloni fragili.
Având drept ţară de origine SUA, criza s-a propagat rapid în întreaga lume, cunoscând
însă amplitudini şi intensităţi diferite de la o ţară la alta. Conform raportului Băncii Mondiale
intitulat „Finanţarea dezvoltării mondiale – 2009”, pentru majoritatea ţărilor în dezvoltare
această situaţie este mai greu de gestionat din cauza incidenţelor grave asupra economiilor
respective. Dintre toate economiile în dezvoltare cele din Europa şi Asia Centrală au fost
lovite cel mai dur de criza mondială. În rezoluţia Parlamentului European din octombrie 2009
referitoare la efectele crizei financiare şi economice mondiale asupra ţărilor în curs de
dezvoltare se subliniază că, deşi aceste ţări nu au provocat criza, ele sunt grav afectate,
confruntându-se cu o reducere accelerată a ritmului de creştere economică şi al ocupării forţei
de muncă. Alte efecte nefavorabile înregistrate în cadrul aceluiaşi grup de ţări sunt: reducerea
drastică a fluxurilor nete de capital privat şi a investiţiilor străine directe, reducerea accesului
la credite şi la finanţarea comerţului, reducerea transferurilor de fonduri efectuate de
emigranţi, fluctuaţii accentuate asupra cursurilor de schimb, dezechilibre ale balanţei
comerciale şi ale balanţei de plăţi, scăderea preţurilor la produsele de bază, precum şi scăderea
veniturilor din activitatea de turism. În acelaşi document se face referire şi la implicaţiile
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sociale la nivel mondial ale actualei crize, preconizându-se o creştere cu 23 de milioane a
numărului de şomeri în acest an şi o creştere accentuată a persoanelor care trăiesc în sărăcie
extremă. Se constată, de asemenea, că toate sursele de finanţare ale ţărilor în dezvoltare au
fost afectate şi că acestea nu vor putea să menţină, în lipsa unui sprijin extern substanţial,
progresele înregistrate şi câştigurile economice obţinute cu greu.
1. Planuri comune de acţiune vizând combaterea crizei mondiale
Pe lângă propriile planuri de redresare economică, actuala criză a determinat statele
lumii să acţioneze împreună, conform principiului „soluţii globale la probleme globale”.
Această tendinţă de a gestiona criza într-un mod unitar şi concertat a stat la baza desfăşurării a
numeroaselor întruniri ale unor organizaţii regionale sau interregionale cu sunt: Uniunea
Europeană, G8, G20.
Un impuls hotărâtor în ceea ce priveşte acţiunea comună în faţa crizei a fost oferit de
întrunirile liderilor organizaţiei G20. Ţările membre ale acestei grupări, creată în 1999,
contribuie cu 85% la formarea PIB-ului mondial şi reprezintă aproximativ două treimi din
populaţia lumii.
Până anul trecut întrunirile membrilor au avut loc la nivel de miniştri de finanţe sau
şefi de bănci naţionale. Summit-ul de la Washington din noiembrie 2008 a fost prima întâlnire
desfăşurată la nivel de şefi de state a acestei organizaţii. Au urmat alte două întruniri
desfăşurate în acest an la Londra (în aprilie) şi la Pittsburgh (în septembrie).
Actuala criză mondială a fost subiectul principal înscris pe agenda reuniunilor
amintite. Chiar dacă au existat şi opinii divergente cu privire la metodele de luptă împotriva
crizei, statele lumii au căzut de acord în privinţa reformării sistemului financiar mondial. În
acest sens, un rol important i s-a acordat Fondului Monetar Internaţional (FMI). În noul
context, FMI este solicitat să joace un rol cheie în ceea ce priveşte combaterea efectelor crizei.
De asemenea, FMI trebuie să acorde o mai mare importanţă dimensiunii financiare în studiile
sale macroeconomice pentru a prevedea şi contracara viitoarele crize.
Deşi s-a desfăşurat pe fondul unor ample proteste, summit-ul G20 de la Londra a avut
un impact deosebit asupra arhitecturii financiare mondiale, aici adoptându-se următoarele
propuneri concrete(1):
- conferirea unui rol important Fondului Monetar Internaţional în ceea ce priveşte
combaterea efectelor crizei, prin împrumuturi acordate ţărilor în dezvoltare solicitante şi
majorarea resurselor sale, respectiv dublarea lor la 500 miliarde dolari sau chiar triplarea lor
la 750 miliarde dolari;
- diversificarea rezervelor valutare ale statelor lumii;
- alocarea a peste 1000 de miliarde de dolari (cel mai mare stimul fiscal din istorie) în
vederea relansării economiei mondiale, cea mai mare parte urmând a fi acordată de Fondul
Monetar Internaţional;
- eliminarea „paradisurilor fiscale” în vederea combaterii „spălării banilor” şi a
evaziunii fiscale;
- conceperea unui program de sprijinire a comerţului internaţional în valoare de 250
miliarde dolari, renunţarea la practicile protecţioniste, respectiv desfiinţarea oricăror bariera
din calea circulaţiei mărfurilor şi capitalurilor.
La summit-ul G20 de la Pittsburgh, din septembrie 2009, liderii au hotărât să
acţioneze în direcţia creşterii influenţei marilor economii emergente pe scena globală. De
asemenea, grupul celor mai mari 20 de economii ale lumii va prelua rolul G8 şi va deveni
principalul for internaţional de coordonare a politicilor economice la nivel mondial, ceea ce va
reflecta creşterea influenţei globale a marilor ţări emergente. Una dintre principalele măsuri
convenite în cadrul acestei întruniri a fost transferarea de la naţiunile industrializate de
drepturi de vot (din cadrul conducerii FMI) către economiile emergente puternice. Propunerea
a fost susţinută intens de SUA. Astfel, Statele Unite au propus transferarea a 5 puncte
procentuale din drepturile de vot din conducerea Fondului Monetar Internaţional de la ţările
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dezvoltate la cele emergente. Tot cu acest prilej, liderii G20 au convenit ca şeful FMI să fie
selectat pe criteriul calificării şi nu al naţionalităţii, decizie semnificativă din moment ce
directorul general al Fondului a fost întotdeauna european, iar cel al Băncii Mondiale
American(2).
2. Membrii, managementul şi atribuţiile FMI
Fondul Monetar Internaţional şi-a început activitatea la mijlocul anului 1946, având 39
de ţări membre şi sediul la Washington. Numărul membrilor acestei organizaţii a crescut
continuu, ajungând în prezent la 186.
FMI are ca obiective principale: promovarea cooperării monetare internaţionale şi a
stabilităţii financiare, stimularea creşterii economice, asigurarea unui nivel înalt de ocupare a
forţei de muncă şi acordarea de asistenţă financiară ţărilor care se confruntă cu dezechilibre
ale balanţelor de plăţi.
Principala verigă decizională a FMI este Consiliul Guvernatorilor. Acesta are putere
deplină în cadrul FMI şi este compus din câte un guvernator din fiecare stat membru, care este
de regulă guvernatorul băncii centrale sau ministrul de finanţe. În cadrul şedinţelor anuale,
Consiliul Guvernatorilor examinează activităţile desfăşurate de instituţie şi se pronunţă în
probleme mai importante, precum: primirea de noi membri, revizuirea statutului şi a
contribuţiilor statelor membre la bugetul FMI.(3)
Întrucât Consiliul Guvernatorilor se reuneşte numai o singură dată pe an, între
şedinţele acestuia conducerea revine Consiliului Executiv (numit şi Consiliu de Administraţie)
care stabileşte şi aplică prevederile Fondului referitoare la acordarea de sprijin financiar,
supraveghere macroeconomică, consultări cu statele membre etc. Cinci dintre administratori
reprezintă ţările cu cea mai mare participare la bugetul organizaţiei: SUA, Marea Britanie,
Germania, Franţa, Japonia. De asemenea, au mai obţinut dreptul de a avea administratori
proprii: Arabia Saudită, Rusia şi China. Restul administratorilor sunt aleşi de către celelalte
state membre pe criterii regionale, prin rotaţie. Consiliul de Administraţie este prezidat de un
director general care reprezintă personalitatea centrală a Fondului Monetar Internaţional. În
prezent, directorul general al FMI este domnul Dominique Strauss-Kahn.
Din structura Fondului mai fac parte Comitetul Monetar şi Financiar Internaţional,
care printr-un comunicat semestrial reflectă orientările politice majore ale FMI, şi Comitetul
Dezvoltării, care se pronunţă asupra problematicii ţărilor sărace.
Atribuţiile acestei organizaţii sunt următoarele(4):
- supravegherea politicilor economice şi monetare ale ţărilor membre, precum şi la
nivel global;
- acordarea de asistenţă tehnică statelor membre;
- creditarea pe termen scurt a statelor membre care se confruntă cu dezechilibre ale
balanţei de plăţi.
Funcţia de supraveghere a politicilor economice şi financiare ale statelor membre de
către experţii FMI este stipulată în statutul acestei organizaţii. Cadrul de supraveghere a fost
actualizat în iunie 2007, precedenta modificare având loc în anii 70. Pentru asigurarea
eficienţei acestei funcţii în contextul globalizării actuale, FMI a adoptat Programul de
Evaluare a Sectorului Financiar vizând fiecare stat membru. De asemenea FMI actualizează
continuu evaluările privind tendinţele economice la nivel regional şi mondial. Principalele
instrumente de supraveghere regională sunt cele două rapoarte anuale: „World Economic
Outlook” şi „Global Financial Stability Report”. În plus, rapoartele regionale – „Regional
Economic Outlook Reports” – vizând patru mari regiuni (Europa, Asia, America şi Africa)
sunt publicate anual. În septembrie 2006 a fost înfiinţat Biroul regional al FMI pentru
România şi Bulgaria, succedând biroul FMI în România. Obiectivul central al biroului constă
în îmbunătăţirea capacităţii Fondului de a-şi desfăşura funcţia de supraveghere(5).
Necesitatea supravegherii sectorului financiar al ţărilor membre a fost invocată şi cu
prilejul celor două summit-uri din acest an ale G20, şi a reprezentat una dintre problemele
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creatoare de divergenţe între europeni şi americani. Astfel, liderii Uniunii Europene au
exercitat presiuni asupra Statelor Unite pentru a obţine reglementări stricte pentru limitarea
primelor bancare. La rândul lor, oficialii americani doresc să sporească exigenţa în privinţa
fondurilor proprii ale băncilor, ceea ce generează temeri în Europa.
3. Suplimentarea resurselor Fondului Monetar Internaţional în timpul actualei
crize economice şi financiare mondiale
Resursele Fondului sunt asigurate din contribuţia statelor membre, prin plata unor cote
a căror mărime depinde de nivelul de dezvoltare economică al statelor. Fiecare ţară achită cota
sa în proporţie de 25% într-una din valutele acceptate pe plan internaţional (dolarul american,
euro, yenul japonez, lira sterlină) sau în Drepturi Speciale de Tragere (DST), iar restul, de
75%, în moneda naţională. Ca urmare a faptului că la început membrii au vărsat o parte a
cotei de participare în aur, Fondul deţine un stoc metalic consistent, care are un rol important
în garantarea solvabilităţii sale.
Revizuirea cotelor de participare are loc odată la cinci ani. Totalul cotelor de
participare a înregistrat creşteri continue în cei peste 60 de ani în care Fondul funcţionează, ca
urmare a creşterii continue a numărului de state membre şi a majorării acestor cote. În urma
reevaluării din 2006, acestea au fost majorate cu 1,8%. La sfârşitul lunii octombrie 2009
totalul cotelor se cifra la 217,4 miliarde DST (aproximativ 346 miliarde dolari)(6).
Alături de resursele provenite din cotele de participaţie ale statelor membre, FMI poate
apela şi la împrumuturi pentru a se finanţa. Justificarea apelului la împrumuturi este
argumentată prin aceea că majoritatea statelor membre au niveluri scăzute de dezvoltare şi
monede slabe. Aceste lichidităţi nu pot fi utilizate pentru a credita statele solicitante. De aici
rezultă necesitatea apelului FMI la împrumuturi. De obicei, se apelează la aceste acorduri de
împrumut atunci când Fondul are nevoie urgentă de lichiditate, atunci când intervin crizele
financiare grave. Acest lucru se întâmplă în prezent.
Creditele acordate până în vara anului 2009 de către FMI se ridicau la aproximativ 55
miliarde de dolari. Ele au fost îndreptate, în cea mai mare parte, spre ţările europene în curs de
dezvoltare. Exemple de state ce au apelat la împrumuturile de la FMI în timpul actualei crize
sunt(7): Ungaria (12,5 mld. dolari), Ucraina (16,4 mld. dolari), Belarus (2,46 mld. dolari),
Serbia (3 mld. dolari), Pakistan (7,6 mld. dolari), Islanda (1,6 mld. dolari), România (12,5
mld. dolari), Letonia (7.5 mld. dolari).
Încă din primăvara acestui an directorul general al FMI a afirmat că instituţia are
nevoie urgentă de capital dacă numărul ţărilor care au nevoie de ajutor va creşte. Aceeaşi
necesitate a fost menţionată şi cu prilejul summit-ului de la Londra al G20. Tot în acea
perioadă se vorbea şi despre vânzarea unei părţi din rezervele sale de aur sau despre emiterea
de obligaţiuni, pentru prima dată din istoria sa de peste 65 de ani de existenţă. Practic, spre
deosebire de Banca Mondială, care se finanţează prin emisiuni de obligaţiuni, FMI este
dependent de împrumuturile pe care le obţine de la statele membre. Cu toate că nu este pentru
prima dată când o emisiune de obligaţiuni este luată în calcul, tentativele anterioare au fost
blocate.
Având în vedere situaţia menţionată, FMI a recurs până în prezent la împrumuturi de
la statele dezvoltate şi la vânzări de aur. De curând (octombrie, 2009), Spania a împrumutat
Fondul cu 4 miliarde de euro, acţiunea înscriindu-se în cadrul eforturilor internaţionale
destinate triplării resurselor acestei instituţii. Această sumă se înscrie în cele 75 de miliarde de
euro promise în luna martie de Uniunea Europeană. Spania este a patra ţară membră a Uniunii
Europene care împrumută Fondul, alte ţări fiind Marea Britanie (15 miliarde dolari), Franţa
(11 miliarde euro), Germania (15 miliarde euro). Printre primele state care au acordat
împrumuturi Fondului în acest an se numără Japonia şi SUA. Marile state cu economii
emergente, Brazilia, China, Rusia şi India, s-au angajat să aloce 80 de miliarde de dolari
pentru suplimentarea rezervelor FMI Cele patru state, participante la o reuniune a miniştrilor
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de finanţe ai statelor membre G20 desfăşurată în septembrie 2009 la Londra, au cerut şi o
dublare a cotelor statelor membre în vederea întăririi capacităţii de finanţare a Fondului.
Recent, Fondul Monetar Internaţional a anunţat că a vândut 200 de tone de aur Indiei,
pentru 6,7 miliarde dolari, tranzacţia făcând parte dintr-un program mai amplu prin care
instituţia vrea să comercializeze peste 403 tone de aur pentru a-şi consolida resursele.
Consiliul de Administraţie a decis în septembrie că Fondul poate vinde o optime din rezervele
sale de aur, de 3217 tone. Vânzarea aurului către banca centrală indiană a fost efectuată în
tranşe zilnice între 19 şi 30 octombrie şi urmăreşte consolidarea resurselor Fondului astfel
încât instituţia financiară să acorde asistenţă statelor sărace.
4. Aspecte privind activitatea de creditare a FMI în perioada actuală
Acordarea de credite către statele membre este una din funcţiile de bază ale FMI.
Principala destinaţie a finanţărilor pe care organizaţia le acordă statelor membre este
acoperirea deficitelor balanţei de plăţi ale acestora şi susţinerea financiară a politicilor de
reformă ce vizează corectarea deficitelor externe. Pentru multe dintre statele membre,
finanţările primite din partea FMI sunt singurele forme de ajutor financiar, întrucât situaţia lor
economică nu le permite pătrunderea pe pieţele financiare internaţionale.
Dintre creditele acordate de Fond, acordurile stand-by reprezintă cea mai veche facilitate
de creditare şi cel mai des apelată de statele membre. Acordarea tranşelor de credit este însoţită
de angajamente din partea guvernelor privind politicile de stabilizare economică şi redresare a
balanţei de plăţi. Tranşele se acordă eşalonat, într-o perioadă de 12-18 luni, în funcţie de
îndeplinirea condiţiilor din acord, iar rambursarea se face într-un interval de 3-5 ani.
Capacitatea de gestionare a resurselor împrumutate, adaptarea la condiţiile înscrise în
acorduri, precum şi efectele sociale ale măsurilor de austeritate adoptate diferă de la o ţară la
alta. În majoritatea cazurilor însă, reducerea cheltuielilor bugetare, majorarea taxelor,
eliminarea sau reducerea subvenţiilor şi creşterea şomajului au determinat revolte populare şi
chiar demisia guvernului (aşa cum s-a întâmplat în Letonia în acest an, de exemplu). În felul
acesta FMI şi-a atras foarte multe critici, iar manifestaţiile împotriva politicii sale au avut loc
cu prilejul reuniunilor organizate anual împreună cu Banca Mondială. Cea mai recentă
manifestaţie de acest gen a avut loc la Istambul, în noiembrie 2009.
Având în vedere toate acestea, în perioada actuală, s-a pus problema relaxării
condiţiilor de creditare impuse de FMI Oficialii instituţiei au recunoscut că în prezent,
împrumuturile trebuie să devină mai flexibile şi mai bine croite după realităţile fiecărei ţări.
De asemenea, în martie, Fondul a introdus o linie de creditare mai uşor accesibilă, de care
Mexicul s-a arătat interesat. Noua linie de creditare va acorda economiilor bine gestionate
acces la fondurile instituţiei, care pot fi accesate imediat sau păstrate ca o garanţie pentru
cazul în care condiţiile financiare internaţionale se înrăutăţesc. După ce Mexicul şi-a asigurat
accesul la fondurile de 47 de miliarde de dolari, peso-ul s-a apreciat cu peste 2% în faţa
dolarului. Brazilia, Indonezia, Polonia, Africa de Sud şi Coreea de Sud sunt văzute drept
posibili candidaţi pentru noua linie de creditare a FMI Potrivit cerinţelor FMI, ţările care pot
primi fonduri prin liniile flexibile de credit trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, cum
sunt: o istorie favorabilă a împrumuturilor naţionale, finanţe publice solide, un sistem bancar
sănătos. Pe baza acestor criterii puţine state europene ar putea fi eligibile, acest program
adresându-se ţărilor precaute şi cu o economie solidă. Dublarea limitelor împrumuturilor la
care vor avea acces statele membre (în mod normal fixate în funcţie de contribuţia lor la
bugetul organizaţiei) reprezintă o altă măsură ce face parte din politica de reformare a
organizaţiei
Prima ţară europeană ce au solicitat împrumut de la FMI, după declanşarea actualei
crize mondiale a fost Ungaria (octombrie 2008). Suma solicitată s-a ridicat la 12,5 miliarde de
euro, însă întreg pachetul de sprijin financiar a fost de aproximativ 20 miliarde euro. Pentru a
îndeplini condiţiile impuse, această ţară a trebuit să ajusteze cheltuielile publice, să renunţe la
acordarea celui de-al 13-lea salariu pentru funcţionarii publici în 2008, la indexările în funcţie
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de inflaţie şi să majoreze TVA până la 25%. Aceste măsuri au făcut ca Ungaria să devină în
prezent una dintre cele mai stabile economii din regiune. În plus, activitatea de export a fost
relansată pe fondul creşterii cererii partenerilor din Europa de Vest, iar investitorii şi-au
recâştigat încrederea în această ţară. În septembrie 2009 FMI a aprobat cererea guvernului
ungar de a prelungi cu şase luni, până în octombrie 2010, termenul-limită până la care Ungaria
poate trage tranşele care au mai rămas din acordul stand-by.
Serbia a solicitat de la FMI un credit pe doi ani în valoare de trei miliarde de euro
pentru a susţine propriul sistem financiar. Potrivit prevederilor acordului, salariile şi pensiile
urmează să fie îngheţate în 2010, an în care este prevăzută şi o reformă a pensiilor. În vara
acestui an această ţară a beneficiat de o primă tranşă în valoare de 788 milioane euro,
continuarea acordului eşuând în septembrie. După noi angajamente asumate de guvern, legate
în principal de reforma sistemului de pensii şi de stabilirea unui deficit bugetar de 1,3 miliarde
euro anul viitor, acordul a fost reluat. Ca urmare a reducerii cheltuielilor publice, guvernul a
fost forţat să adopte măsuri nepopulare, cum sunt concedierile din sectorul public.
După câţiva ani de creştere economică, anul trecut România a fost puternic afectată de
declinul economic global. Creşterea medie a PIB în perioada 2003-2008 a fost de 6,5% pe an,
investiţiile străine directe şi intrările de capital (parţial prin filialele băncilor străine din
România) contribuind la o creştere semnificativă a consumului şi investiţiilor. Creşterea
robustă a exporturilor către ţările UE a reflectat un proces de integrare din ce în ce mai
accentuat. Creşterea cererii interne a fost însă şi mai ridicată, generând deficite de cont curent
din ce în ce mai mari, ce au culminat cu nivelul de 13,8% din PIB în 2007. Creşterea rapidă a
cheltuielilor, mai ales a celor cu salariile şi pensile, a contribuit la creşterea cererii interne.
Expansiunea creditului ce a stat la baza creşterii economice a determinat o expunere mare a
României la dificultăţile financiare mondiale şi la volatilitatea ratei de schimb. Din cauza
colapsului global al creditului, ţara a început să se confrunte cu probleme în atragerea
capitalului străin. Problemele au afectat şi rata de schimb valutar, ceea ca a condus la o
depreciere a de peste 15 procente a leului în raport cu euro, din 2008 şi până în prezent.
Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici conform analizelor realizate de FMI
poate fi observată în tabelul de mai jos:
Indicatori macroeconomici generali în România
Rata de creştere a PIB (%)
Rata inflaţiei (%)
Deficitul de cont curent(% din PIB)
Deficitul balanţei comerciale (% din PIB)
Rezerve internaţionale brute (mld. euro)

2006
7,9
6,6
-10,4
-12,0
22,7

2007
6,2
4,8
-13,8
-14,0
28,7

2008
7,1
7,8
-12,4
-13,5
29,4

2009
-4,1
5,9
-7,5
-7,5
29,4

2010
0,0
3,9
-6,5
-6,6
32,4

2011
5,0
3,5
-6,2
-6,8
34,9

Sursa: www.fmi.ro

În aprilie 2009 Consiliul Executiv al FMI a aprobat în favoarea României un acord
stand-by în valoare de 12,95 miliarde euro, parte a unui pachet de sprijin financiar de 20
miliarde euro. Acordul de împrumut cuprinde trei condiţionări principale: ţinta deficitului
bugetar în 2009 de 7,3% şi 5,9% din PIB în 2010, adoptarea a trei legi esenţiale (legea
salarizării unice în sistemul bugetar, legea responsabilităţii fiscale, legea pensiilor în sistemul
public), fiecare tranşă a finanţării depinzând de încadrarea în ţintele de deficit bugetar stabilite
pentru fiecare trimestru.
Până în prezent, ţara noastră a beneficiat de două tranşe în valoare totală de 6,57
miliarde euro, acordarea celei de-a treia tranşe, în valoare de 1,5 miliarde euro, fiind amânată.
Situaţia politică instabilă, absenţa unui buget aprobat pentru 2010, neadoptarea legii pensiilor
şi a legii responsabilităţii fiscale sunt principalele motive invocate de echipa Fonului vizând
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neacordarea celei da-a treia tranşe. Conform părerilor specialiştilor, această tranşă va fi
acordată în ianuarie 2010.
FMI a aprobat în toamna anului trecut un împrumut pentru Islanda în valoare de 2,2
miliarde dolari, pentru a permite acestei ţări să facă faţă crizei mondiale. Islanda a fost lovită
dur de criză la finalul anului trecut, când principalele bănci ale ţării au devenit insolvente, iar
moneda naţională şi economia s-au prăbuşit. Oficialii FMI estimează că PIB-ul acestei ţări se
va comprima în 2009 cu 9,6%, iar rata şomajului va creşte la 5,7% anul viitor.
Letonia a primit în decembrie 2008 un sprijin financiar de 7,5 miliarde euro. În urma
acordului, Letonia a recurs la creşterea TVA de la 18% la 21%, la reducerea salariilor din
sectorul public cu 15% şi la creşterea taxelor. FMI a impus Letoniei încadrarea într-un deficit
bugetar de 5% din PIB. De curând, autorităţile acestei ţări au anunţat că vor solicita să li se
permită o adâncire a deficitului până la 7%, în caz contrar riscând să intre în încetare de plăţi.
Alte ţări care au apelat la Fondul Monetar Internaţional de la declanşarea actualei
crize au fost8: Armenia (540 milioane de dolari), Salvador (800 milioane de dolari), Georgia
(750 milioane de dolari), Kenya (100 milioane de dolari), Malawi (77,1 milioane de dolari).
Afectată de criza mondială, America Latină a găsit recent o alternativă la
împrumuturile de la FMI Este vorba despre înfiinţarea, în septembrie 2009, a Băncii Sudului.
Astfel, preşedinţii a şapte state – Venezuela, Brazilia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay şi
Paraguay au parafat pe 26 septembrie (în prima zi de desfăşurare a summit-ului America
Latină – Africa) documentul de înfiinţare a Băncii Sudului. Potrivit oficialilor din Venezuela,
capitalul total de înfiinţare al noii instituţii este de 20 miliarde dolari (14 miliarde euro).
Banca va avea sediul la Caracas şi două sucursale, în Argentina şi Bolivia. În plus, Banca
Interamericană de Dezvoltare participă la susţinerea financiară a ţărilor din regiune.
Un element cu caracter de noutate a intervenit la reuniunea anuală a FMI desfăşurată la
Istambul în noiembrie 2009. Astfel, oficialii Fondului au cerut o suplimentare masivă a
capitalului în vederea emiterii unei noi valute de rezervă în locul dolarului, sub forma
drepturilor speciale de tragere (DST), pentru sprijinirea statelor sărace. Deja marile economii
s-au conformat cererii, Franţa şi Marea Britanie anunţând că au decis să acorde ajutoare în
valoare de 4 miliarde de dolari pentru ţările sărace. Totodată, Fondul a anunţat că a primit cele
500 de miliarde de dolari promise de naţiunile G20 pentru a sprijini ţările sărace. Spre aceste
ţări instituţia îşi va îndrepta atenţia în perioada următoare.
Concluzii
Criza economică mondială a readus în atenţia opiniei publice internaţionale importanţa
Fondului Monetar Internaţional. Rolul lui în economia mondială a fost dintotdeauna
important, însă în ultimii ani (după anul 2000), pe măsură ce o mare parte a lumii a prosperat,
FMI s-a transformat tot mai mult din bancher în consilier fiscal, reducând creditele oferite.
Răspândirea crizei financiare în Europa a determinat unele ţări în dezvoltare să apeleze
la împrumuturile de la FMI În aceste condiţii, reforma activităţii acestei instituţii a devenit
foarte necesară. Astfel, oficialii Fondului şi-au luat angajamentul, încă din 2008, că instituţia
va ţine cont mai mult de condiţiile interne specifice fiecărei economii solicitante şi că va fi
mai flexibilă în ceea ce priveşte condiţiile „ataşate împrumuturilor”. Paşi în acest sens s-au
făcut însă nu suficienţi, în condiţiile în care Fondul continuă să fie acuzat de „practici
dictatoriale”, iar protestele la adresa lui nu au ezitat să însoţească reuniunile organizate de
această instituţie. Mai puţini sunt însă cei care critică slaba gestionare a banilor primiţi de la
FMI, Banca Mondială, UE şi alte instituţii sau politica defectuoasă aplicată în perioada
anterioară apelării la împrumuturi şi, în special, slaba stimulare a producţiei interne şi a
exporturilor (cazul României).
Începând din 2008, FMI a adus o serie de îmbunătăţiri activităţii sale, cum sunt:
eficientizarea procesului de aprobare a creditelor, introducerea liniei flexibile de creditare,
creşterea sumei ce poate fi împrumutată, acordarea unui loc mai important marilor economii
emergente în conducerea sa.
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Importantă este şi voinţa manifestată în prezent de a acţiona împreună şi de a gestiona
în comun problemele cu care se confruntă economia mondială. Cu siguranţă că această criză
va redefini harta economiei mondiale, sub aspectul raporturilor de putere economică. Cert este
că economia mondială se află în prezent în pragul ieşirii din criză, performanţele recente ale
ţărilor emergente din Asia (China, India, Coreea de Sud) şi ale ţărilor dezvoltate (SUA,
Germania, Franţa, Japonia) contribuind la acest succes. Totuşi experţii FMI atrag atenţia că
ritmul relansării economiei mondiale va fi modest în 2010, fiind necesare stimulente
financiare şi fiscale din partea guvernelor pentru susţinerea acestei evoluţii.
Note
1

Colecţia publicaţiei „Adevărul”, aprilie 2009.
Publicaţia „Economistul”, 28 septembrie 2009.
3
Conform Puiu O., Gust M., Mihăilescu M. – Organisme şi politici economice internaţionale, Ed. Independenţa
Economică, Piteşti, 2006, pp. 150-151.
4
Puiu O. (coord.) – Politici economice internaţionale, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2000, p. 207.
5
www.fmi.ro
6
www.fmi.ro
7
Publicaţia „Evenimentul zilei”, 11 martie 2009.
8
www.financiarul.ro
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Rezumat. Într-o perioadă scurtă de timp, instituţiile financiare româneşti, sectorul
corporativ, precum şi sectorul domestic (retail) au trecut de la o perioadă de expansiune
rapidă la o perioadă de dificultăţi financiare. Sectorului corporativ era obişnuit să
beneficieze de o accesare facilă a creditelor şi gestionarea riscurilor nu a fost una dintre
priorităţile acelui moment. Vremurile s-au schimbat, afectând structura împrumuturilor,
depozitelor şi a creditelor restante. Lucrarea analizează aceste modificări şi încearcă să dea
o perspectivă pe termen scurt şi mediu, cu privire la evoluţia pieţei.
Cuvinte-cheie: instituţii financiare; împrumuturi; depozite; criză.
Coduri JEL: G00, G01.
Cod REL: 11A.
Introducere
Instituţiile financiare (intermediarii) îndeplinesc rolul vital de a aduce împreună agenţii
de pe pieţele cu un surplus de fonduri şi care doresc să ofere împrumuturi, cu cei cu un deficit
de fonduri care vor să se împrumute. Prin procesul de intermediere financiară, anumite active
sau pasive se transformă în diferite active sau pasive (Siklos, 2001). Atunci când
circumstanţele pieţei se schimbă, comportamentul participanţilor se modifică, ducând astfel la
schimbări structurale.
Ultimul an şi jumătate a dat posibilitatea cercetătorilor de a cerceta şi observa ceea ce
generaţiile viitoare vor studia de acum înainte. Cuvântul „criză” a fost la ordinea zilei, unii au
suferit daune serioase, alţii au obţinut avantaje profitabile. Dar, la nivel mondial vorbind, a
fost o pierdere financiară imensă. Deja există o mulţime de studii şi cărţi pe piaţă, încercând să
descopere ce a mers prost sau să ofere soluţii. La fel ca toate celelalte ţări, România a fost, de
asemenea, afectată de această turbulenţă financiară. Dacă, în alte ţări, instituţiile financiare au
fost afectate mai tare, urmate de sectorul corporativ, în România, presiunea asupra economiei
ajunge de abia acum la instituţiile financiare. Până în prezent, acestea se menţin, dar de anul
trecut putem observa o schimbare în structura activelor şi pasivelor din cauza modificării de
comportament a sectorului corporativ şi domestic cu privire la împrumuturi şi economii.
Lucrarea face o analiză a modificărilor sectorului corporativ şi domestic în ceea ce
priveşte împrumuturile, creditele restante şi depozitele, atât în lei, cât şi în valută. Pe baza
datelor lunare, folosind media mobilă (MA), vom încerca să oferim o prognoză a tendinţei şi
un posibil comportament pentru sectorul corporativ şi cel domestic.
Metodologie, date şi analize
Datele folosite în această analiză sunt date lunare, furnizate de Banca Naţională a
României, cuprinzând perioada ianuarie 2008 – septembrie 2009. În această perioadă s-a
studiat majoritatea datelor înainte şi după criză (octombrie 2008 fiind considerat punctul
maxim).
Datele utilizate în această analiza sunt: datele lunare ale creditelor în lei (împrumuturi
curente, împrumuturi restante), creditele în valută (credite curente, împrumuturi restante),
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depozitele la vedere în lei şi depozitele la vedere în valută, precum şi datele din interiorul
sectorului corporativ şi al sectorului domestic. Folosindu-ne de această bază, s-a încercat
analizarea comportamentului financiar al sectorului corporativ şi domestic în timpul acestei
perioade, pentru a oferi o imagine generală a situaţiei, punctând schimbările care au apărut şi
oferind o previziune a tendinţei actuale.
Datele lunare au fost analizate folosind media mobilă simplă (SMA – simple moving
average) şi media mobilă cumulată. Mediile mobile pot fi folosite pentru a măsura impulsul şi
a defini posibilele domenii de susţinere şi rezistenţă.
O medie mobilă simplă este media neponderata a punctelor anterioare de date n.
d + d x −1 + L + d x − n
MA = x
n
O medie mobilă cumulată este media neponderată a secventei valorilor i, x1 ,L, xi
până la momentul actual:
x + L + xi
CMAi = 1
i
O metodă de calcul ar fi stocarea datelor deţinute, calcularea sumei şi împărţirea la
numărul de puncte de date, de fiecare dată când un nou punct de date a sosit. Putem, de
asemenea, actualiza media cumulată ţinând cont de o nouă valoare xi +1 disponibilă, folosind
formula:
x + iCMAi
CMAi +1 = i +1
i +1
Derivarea formulei mediei cumulate este:
X 1 + L + X i = iCMAi
Şi pentru i+1
X i +1 = ( x1 + L + X i +1 ) − ( X 1 + L + X i ) = (i + 1)CMAi +1 − iCMAi
Rezolvând ecuaţia, rezultatul este:
( x + iCMAi )
X − CMA
= CMAi + i +1
CMAi +1 = i +1
i +1
i +1
Note metodologice:
Date furnizate de Banca Naţională a României
Analiza efectuată de către autori
Datele sunt in Ron
Creditele şi depozitele în valută sunt prezentate în lei, la cursul de schimb anunţat de
BNR în ultima zi lucrătoare a lunii
Creditele restante nu includ elemente extrabilanţiere.
Împrumuturi în lei
Creditele în lei au atins apogeul în octombrie 2008, cu o medie de creştere lunară de
2,41%. Începând cu noiembrie 2008, se poate observa o stagnare sau un declin lent. Uitândune la creditele în lei din perspectiva sectorului corporativ şi domestic, putem observa o
diferenţă de reacţie. Cu toate că nivelul pentru ambele sectoare este aproape la fel, scăderea
sectorului corporativ este mai puternică decât a celui domestic.
Dar ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze sunt creditele restante. În ultimele 21 luni, s-a
observat o continuă creştere a creditelor restante, cu o creştere dramatică în ultimele 12 luni,
chiar cu cifre duble, majorările lunare pentru anumite luni ajungând la o medie de 7,90%.
Dacă împrumuturile au rămas aproape la acelaşi nivel, creditele restante au continuat să
crească ajungând la o creştere de 145,36% în septembrie 2009 comparativ cu aceeaşi lună a
anului trecut. Tendinţa arată că este în scădere, în luna mai având o creştere de 166,59%
comparativ cu mai 2008. Dar acest lucru nu ne demonstrează că împrumuturile restante nu vor
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creşte de acum; sunt doar semnale că ritmul de creştere este mai lent în comparatie cu cifrele
de anul trecut.
Pe baza datelor analizate menţionate anterior în „Metodologie, date şi analize”,
observăm în cazul creditelor în lei o posibilă inversare a tendinţei, media mobilă fiind pe
punctul de trecere a curbei împrumuturilor în lei. Acest lucru ar putea semnala un punct de
întoarcere, şi ar putea reprezenta o creştere a creditelor în lei oferite de bănci sectorului
corporativ şi domestic. În ceea ce priveşte creditele restante, analiza ne spune că această
tendinţă va continua să se accentueze iar totalul creditelor restante pentru sectorul corporativ
şi domestic va creşte în lunile următoare.

Figura 1. Împrumuturi şi împrumuturi restante în lei

Împrumuturi în valută
Cercetând împrumuturile în valută, cu toate că a avut loc o scădere, comportamentul în
lunile analizate este un pic diferit în comparaţie cu împrumuturile în lei. Primul lucru observat
este că prima lună ce a înregistrat scăderi este iulie, în timp ce împrumuturile în lei au fost în
continuare în creştere la momentul respectiv. Apoi, octombrie este luna următoare cu scăderi.
Putem spune că comportamentul debitorilor pentru împrumuturile în valută a fost diferit de
cele în lei. Când creditele în valută au fost în scădere, cele în lei au fost în creştere şi invers.
Aceste împrumuturi au fost primele ce au reacţionat la semnele de criză, cu câteva luni
înainte de cele în lei, dar, pe de altă parte, aceste împrumuturi şi-au recuperat creşterea lunară
mult mai repede. Dacă în februarie 2009 nivelurile de acordare a creditelor în lei au avut
valorile celor din august, când vine vorba de valută, valorile din februarie sunt cu 25% mai
mari decât valorile din luna iulie. Este interesant de observat, de asemenea, că ne-am fi
aşteptat ca sectorul corporativ să reacţioneze diferit faţă de cel domestic, dar, într-o oarecare
măsură, există o similitudine atât la gradul de descreştere, cât şi la cel de creştere, cu aproape
acelaşi nivel.
Dacă împrumuturile pentru perioada analizată (iunie 2008-februarie 2009) au avut o
creştere totală de 30%, o creştere pozitivă în ciuda crizei, creditele restante au avut o creştere
de 280% faţă de valoarea din iunie, cu o creştere dramatică de aproape 50% în ianuarie.
Cifrele punctează o oprire bruscă a fluxurilor de numerar în economie care au fost
sursă de venit pentru anuitate, prin urmare, o oprire bruscă a economiei. De ce o astfel de
diferenţă între creditele restante în lei şi cele în valută? Unul dintre motivele care a făcut ca
valuta să treacă printr-o astfel de majorare ar putea fi deprecierea monedei naţionale, ce a
adăugat mai multă presiune la creditele restante. La aceasta, putem adăuga creşterea ratele
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dobânzilor, precum şi noile condiţii restrictive ce au împiedicat sectorul corporativ de a angaja
noi împrumuturi care ar fi putut ajuta lipsa de noi fluxuri de numerar.
În cazul în care avem o privire de ansamblu asupra împrumuturilor în lei şi valută
pentru perioada analizată, putem observa un comportament diferit al sectorul corporativ.
Prima reacţie negativă a pieţei a venit pentru împrumuturile în valută în iunie, aproape în
acelaşi timp cu ştirile negative ce indicau spre o criză majoră în SUA. La acel moment,
creditele în lei încă se bucurau de o creştere. În momentul în care împrumuturile în valută au
început să recupereze, a venit şocul descreşterii pentru împrumuturile în lei. O reacţie şi un
comportament opus al sectorului corporativ faţă de împrumuturile în lei şi valută. Pentru
perioada menţionată în analiza noastră, împrumuturile în valută sunt de la 20% la 45% mai
mari decât împrumuturile în moneda naţională, astfel încât sectorul corporativ şi nu numai a
preferat să utilizeze valută ca mijloc principal de împrumuturi. Odată ce semnalele din
întreaga lume au arătat o iminentă criză financiară, piaţa românească a reacţionat în primul
rând prin împrumuturile în valută. Putem presupune că în acel moment o schimbare între
moneda străină şi moneda naţională a fost făcută de către potenţialii utilizatori ai
împrumuturilor, urmată mai târziu în cursul anului de către o nouă schimbare, în momentul în
care băncile româneşti s-au confruntat cu probleme privind resursele în lei, iar ratele dobânzii
şi condiţiile de creditare s-au agravat.
Creditele restante pe o baza de observare de la o lună la un an au avut o medie de
creştere de 392,32% în perioada ianuarie-septembrie 2009 cu un vârf de 478.20% în iulie.
Pe baza analizei făcute, media mobilă pentru împrumuturile în valută sugerează o
creştere posibilă pentru lunile următoare iar în cazul creditelor restante, rezultatele arată că
tendinţă de creştere va continua, dar cu un ritm mai lent.

Figura 2. Împrumuturi şi împrumuturi restante în valută
Depozite în lei
Depozitele în lei şi depozitele rambursabile la scadenţă în lei, aşa cum arată studiul, au
avut o mişcare foarte interesantă în perioada analizată. Până la sfârşitul anului 2008, într-o
oarecare măsură, au înregistrat o creştere şi s-au mişcat într-un mod paralel. Odată cu
începutul anului 2009, în timp ce depozitele în lei rambursabile la scadenţă arată o creştere
constantă, depozitele la vedere în lei au o scădere abruptă.
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Figura 3. Depozite la vedere şi rambursabile la scandeţă în lei

De ce această schimbare bruscă? Scăderea împrumuturilor coroborată cu scăderea
depozitelor la vedere în lei punctează situaţia dificilă în special a sectorului corporativ, care a
trebuit să apeleze la economii pentru a satisface cheltuielile de zi cu zi, indicând lipsa de noi
fluxuri de numerar si scăderea veniturilor din sectorul corporativ şi cel domestic. Pe de altă
parte, ratele înalte ale dobânziilor oferite de bănci pentru depozitele pe termen lung, împreună
cu schimbarea de atitudine faţă de risc din partea investitorilor a făcut depozitele în lei
rambursabile la scadenţă să crească.
Analiza efectuată folosind media mobilă sugerează că depozitele la vedere în lei ar
trebui să înregistreze noi scăderi, ţinând cont că depozitele în lei rambursabile la scadenţă
înregistrează un punct de inflexiune şi au tendinţa de a descreşte.
Aşa cum s-a menţionat deja, depozitele la termen şi depozitele în lei rambursabile la
scadenţă au avut un comportament destul de diferit. Din nou, prima scăderea a venit în
octombrie (de fapt, luna iulie a fost prima, dar a fost considerat un fapt izolat, pus pe seama
activităţii sezoniere de vară şi a perioadei de concediu), dar mai târziu numai sectorul
corporativ a înregistrat scăderi în continuu, în timp ce sectorul domestic a înregistrat o
creştere, bucurându-se de rate ridicate ale dobânzii la depozitele de pe piaţă. Aceasta arată că
sectorul corporativ a fost lovit mult mai greu şi a trebuit să utilizeze, de asemenea, depozitele
la termen şi depozitele în lei rambursabile la scadenţă pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi.
Depozite în valută
Ca şi în cazul depozitelor în lei, depozitele în valută au înregistrat un traseu similar
(paralel) până în noiembrie 2008, când au început să se mişte în direcţii opuse. Începând cu
noiembrie, depozitele rambursabile la scadenţă au crescut în următoarele patru luni, cu o
medie de aproape 10% pe lună, în timp ce depozitele la vedere au avut o scădere lunară, în
medie de -4%.
Noi credem că, începând cu luna noiembrie, deoarece efectele crizei creditelor s-au
aprofundat, împreună cu deprecierea monedei naţionale (lei), economiile s-au făcut în
principal în valută, în ciuda ratelor dobânzilor ridicate pentru moneda locala. Cu lipsa de
finanţare externă, şi reguli mai stricte pentru accesarea unui împrumut, sectorul corporativ şi
cel domestic au folosit mai mult economii pentru a îndeplini obligaţiile pe termen scurt.
Analiza sugerează că, în lunile ce urmează, ar trebui să observăm în continuare o
creştere în ambele tipuri de depozite, valuta fiind încă preferată pentru economii.
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Figura 3. Depozite la vedere şi rambursabile la scandeţă în lei

Concluzii
Deşi s-au primit reacţii negative în ceea ce priveşte creditele înainte de luna
septembrie 2008, putem observa că cea mai mare parte a scaderilor constante au avut loc după
septembrie, sectorul corporativ întâlnind cele mai multe dificultăţi. De atunci, chiar dacă
scăderea alocării împrumuturilor a încetinit, creditele restante au continuat să atingă noi
niveluri superioare.
Analiza prezentată în această lucrare sugerează că atât împrumuturile în lei, cât şi cele
în valută ar trebui să înregistreze valori crescute pentru perioada următoare. Dar, din păcate,
aceeaşi analiza ne spune că şi împrumuturile restante vor continua să crească.
În ceea ce priveşte depozitele la vedere în lei, precum şi depozitele rambursabile la
scadenţă, analiza demonstrează o scădere în viitor, în timp ce cele în valută vor creşte. Acest
lucru sugerează că este de preferat folosirea valutei pentru economii, şi nu lei, din cauza
deprecierii monedei locale. Acest lucru ar putea adăuga presiuni suplimentare asupra ratei de
schimb.
Pe baza datelor analizate, am putea spune că în ceea ce priveşte împrumuturile, limita
inferioară a fost atinsă, numerele indicând o viitoare creştere. Dacă acest lucru va fi valabil
pentru întreaga economie rămâne de văzut.
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Rezumat. Înţelegerea şi identificarea libertăţii economice în prezent presupune
perceperea existenţei a o serie de instituţii, reguli care influenţează comportamentul uman
într-o manieră predictibilă. Abordarea din perspectivă instituţională a libertăţii economice
permite asocierea acesteia cu procesele de natură politică şi a implicaţiilor care decurg din
acestea, precum şi cu stabilitatea economică. Demersul pe care l-am iniţiat în cadrul acestui
studiu urmăreşte modul în care extinderea libertăţii economice se corelează cu reducerea
corupţiei şi stabilitatea economică. În acest sens, am analizat comparativ, pentru diferite ţări,
gradul de libertate economică şi percepţia asupra corupţiei aşa cum sunt surprinse acestea în
rapoartele organizaţiilor specializate.
Cuvinte-cheie: libertate economică; instituţii; corupţie; stabilitate economică; rentseeking.
Coduri JEL: B52, O43, H30.
Coduri REL: 1H, 13D, 13I.
Înţelegerea şi identificarea libertăţii economice în prezent presupune perceperea
existenţei a o serie de instituţii, reguli care influenţează comportamentul agenţilor economici
într-o manieră predictibilă. Din rândul acestora se detaşează ca importanţă două instituţii
fundamentale ale economiei de piaţă: dreptul de proprietate şi domnia legii. Privită drept
consecinţă a cadrului instituţional favorabil relaţiilor de piaţă, libertatea economică se
redefineşte ca factor esenţial al progresului economic. Aşa cum realitatea o demonstrează din
plin, progresul economic este condiţionat decisiv de securizarea drepturilor de proprietate
privată şi existenţa cadrului legislativ favorabil manifestării libertăţii economice.
Literatura economică recentă insistă asupra semnificaţiilor extinderii libertăţii
economice pe fondul unor aranjamente instituţionale favorabile manifestării relaţiilor de piaţă
liberă şi reducerii dimensiunilor guvernului în economie. Gwartney, Lawson şi Holcombe
(2004), Acemoglu, Johnson şi Robinson (2004), Coyne şi Boetke (2006) insistă în studiile lor
asupra rolului diferitelor aranjamente instituţionale în privinţa diferenţelor de performanţă
economică dintre ţări, continuând astfel abordarea propusă de North (1990). Astfel, tot mai
mulţi economişti sunt tentaţi să asocieze dezvoltarea economică cu schimbarea instituţională
menită să genereze mai multă libertate economică
Abordarea din perspectivă instituţională a libertăţii economice permite asocierea
acesteia cu procesele de natură politică şi a implicaţiilor care decurg din acestea, precum şi cu
stabilitatea economică aşa cum confirmă abordările specifice Şcolii Public Choice. O structură
instituţională favorabilă manifestării libertăţii economice şi proprietăţii private este capabilă să
asigure premisele fundamentale ale prosperităţii. Iată câteva argumente fundamentale:
a) promovează orientarea resurselor economice către cele mai bune utilizări;
b) afirmă şi remunerează acţiunile de succes şi sancţionează pe cele ineficiente;
c) oferă predictibilitate în procesul de luare a deciziilor antreprenoriale;
d) promovează extinderea comerţului internaţional şi a migraţiei capitalurilor;
e) orientează stimulentele antreprenoriale spre activităţi productive, iar nu spre
activităţi de rent-seeking.
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Deşi fiecare dintre efectele benefice menţionate anterior merită o atenţie deosebită,
studiul nostru se concentrează asupra ultimului. Demersul pe care l-am iniţiat în acest sens îşi
propune să evidenţieze modul în care extinderea libertăţii economice se corelează cu o
corupţie redusă şi stabilitate economică ridicată. În acest sens, am analizat comparativ, pentru
diferite ţări, gradul de libertate economică şi percepţia asupra corupţiei aşa cum sunt surprinse
acestea în rapoartele organizaţiilor specializate. Pentru a evidenţia gradul libertăţii economice
am utilizat raportul Economic Freedom of the World elaborat de Fraser Institute şi Cato
Institute în anul 2009. Datele privind percepţia asupra corupţiei provin din rapoartele
Corruption Perception Index (CPI) şi Bribe Payers Index (BPI) elaborate de Transparency
International în anii 2006 şi 2009.
În ciuda existenţei unui indice al libertăţii economice (ILE), aceasta nu beneficiază de
o unitate de măsură miraculoasă. Investigaţia teoretică ne conduce spre o unică concluzie: un
grad mai ridicat de libertate economică este de preferat unuia mai mic. Pornind de la acest
adevăr, analiştii economici au imaginat modalităţi „convenţionale” de a elabora indici asociaţi
acestei realităţi pentru a vedea cum o economie naţională posedă atributele unei economii
libere. Ulterior, indicele poate fi corelat cu indicatori ai performanţei economice sau ai
eficienţei (percepute) cu care funcţionează sistemul birocratic al statului.
Indicele libertăţii economice elaborat de Cato şi Fraser ia în considerare cinci domenii
importante pentru definirea libertăţii economice. Acestea sunt:
a) Mărimea intervenţiei guvernului în economie;
b) Structura sistemului juridic şi respectul drepturilor de proprietate;
c) Accesul la o monedă stabilă;
d) Libertatea de a participa la comerţul internaţional;
e) Reglementările creditului, pieţei muncii şi ale afacerilor în general.
1. Ţările sunt apoi ierarhizate descrescător în funcţie de libertatea economică şi
împărţite în patru categorii, egale ca număr de ţări. Ulterior, se calculează pentru fiecare
categorie media unor indicatori pe baza nivelului lor în ţările din categoriile respective.
Frauda produsă în dauna bugetelor publice pe fondul actelor de corupţie reprezintă o
realitate ale cărei efecte răsfrânte asupra economiei nu trebuie neglijate. Dincolo de
dificultăţile de cuantificare ale acestora, nu poate fi negată existenţa unei legături între gradul
de libertate economică şi amploarea fenomenului corupţiei. Analiza acestei legături presupune
realizarea prealabilă a unor delimitări conceptuale şi corelaţii teoretice care se pot dovedi utile
demersului nostru.
Indicele de percepţie a corupţiei (IPC) este un instrument compozit care evidenţiază
dimensiunile corupţiei pe baza sondajelor realizate de către organizaţii de renume în domeniu.
Indicele măsoară corupţia pornind de la frecvenţa şi sau dimensiunea mitei în sectorul public
şi în domeniul politic. Evaluarea corupţiei este realizată de către experţi, rezidenţi şi non
rezidenţi. Evidenţierea percepţiei asupra corupţiei se realizează pe baza unor valori cuprinse
între 0 (nivel foarte ridicat de corupţie) şi 10 (nivel foarte redus al corupţiei).
IPC ia în considerare corupţia per ansamblu, evidenţiind percepţia publicului atât în
privinţa corupţiei din sectorul public cât şi din sectorul privat. Astfel potrivit Barometrului
Global al Corupţiei, jumătate dintre cei intervievaţi percep sectorul privat ca fiind corupt.
Opinăm că efectele corupţiei sunt cele mai nocive atunci când ele se produc în relaţia cu
resursele publice răsfrângându-se asupra consumatorilor şi contribuabililor. De altfel, în
sectorul privat corupţia şi instrumentul concret prin care aceasta se manifestă, plata mitei,
capătă mai degrabă forma unui schimb. Aceasta nu exclude inexistenţa unor dezavantaje. În
sectorul privat, corupţia determină creşterea costurilor cu valoarea plăţilor nelegale, precum şi
creşterea gradului de risc pentru afacerea respectivă datorită expunerii. Există riscul ca gradul
de reglementare să sporească chiar dacă prin actele de corupţie se urmăreşte evitarea hăţişului
legislativ. Atraşi de posibilitatea obţinerii unor sume suplimentare, funcţionarii pot fi stimulaţi
să îngreuneze şi mai mult procesul birocratic. Prin urmare, la nivelul firmei, corupţia
generează creşterea costurilor. Pe piaţă determină distorsiuni deoarece protejează firmele, deşi
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sunt ineficiente continuă să îşi desfăşoare activitatea graţiei subvenţionării sau obţinerii de
privilegii fiscale.
În virtutea formelor, efectelor şi controverselor pe care le generează fenomenul
corupţiei, considerăm necesară lămurirea condiţiilor care permit manifestarea acesteia. Astfel,
putem înţelege mai bine semnificaţiile şi implicaţiile corupţiei asupra performanţelor
economice.
Conceptul de corupţie nu poate căpăta sens decât atunci când facem referire la
utilizarea unor resurse care aparţin altcuiva decât proprietarului lor sau acesta din urmă nu
poate decide asupra lor sau sancţiona utilizarea acestora în mod necorespunzător. În mediul
privat acest lucru nu este posibil. Chiar dacă proprietarul nu conduce efectiv afacerea, el poate
sancţiona atitudinea necorespunzătoare a managerului „corupt” care acţionează altfel decât o
cer interesele sale. Mai mult, poate evita riscul angajării unui funcţionar corupt atâta vreme cât
relaţiile de piaţă se manifestă inclusiv în domeniul pieţei muncii pentru manageri. Problemele
apar atunci când controlul este separat forţat de proprietate prin introducerea unor
reglementări în acest sens. Intervenţia guvernului în problemele firmelor poate conduce la
creşterea comportamentului oportunist al funcţionarilor şi orientarea acestora către activităţi
percepute ca fiind rezultatul „corupţiei”. Pe piaţă asemenea comportamente oportuniste sunt
atenuate şi pot fi chiar prevenite. Din acest motiv, considerăm că sectorul privat poate fi
antrenat în angrenajul tranzacţiilor ilicite atunci când gradul de intervenţie a guvernului creşte.
În consecinţă corupţia nu poate exista decât în sectorul public. Amploarea pe care o
capătă este datorată faptului că nu există instrumente, altele în afara legislaţiei, care să
limiteze comportamentul oportunist. Acesta constă în utilizarea poziţiei publice deţinute
pentru a obţine avantaje în folosul propriu şi/sau al grupurilor de interese pe care le reprezintă,
contribuabilii neputând sancţiona acest comportament.
Identificarea surselor care alimentează corupţia constituie un demers necesar pentru a
expune corelaţia, cel puţin teoretică, între ILE şi IPC. Potrivit Barometrului Global al
Corupţiei realizat de Transparency International, oamenii sunt îngrijoraţi de rolul tot mai
important pe care îl joacă firmele în influenţarea deciziilor politice. De aici şi până la a acuza
firmele că sunt vinovate de extinderea fenomenului corupţiei nu mai este decât un pas. De
fapt, firmele sunt stimulate în mai multe moduri să practice activităţi ilicite. Două sunt
relevante în acest sens pentru că influenţează în mod decisiv activitatea firmelor:
1) stimulentele decurg din deciziile luate de către guvernanţi care măresc gradul de
reglementare, înăspresc fiscalitatea şi extind birocraţia. În aceste condiţii firmele sunt
determinate să mituiască funcţionarii statului pentru a-şi putea desfăşura activitatea. Corupţia
apare astfel drept modalitatea prin care firmele evită hăţişurile birocratice încercând să
păstreze legătura cu consumatorii şi piaţa. Această atitudine evazivă permite realizarea
intereselor firmelor şi consumatorilor deopotrivă.
2) stimulentele provin din însăşi capacitatea guvernului de a reglementa şi impune prin
coerciţie regulile jocului. Utilizarea resurselor bugetului public, pe fondul reglementărilor
create, reprezintă o altă sursă importantă de rent-seeking. Posibilitatea ca anumite grupuri de
interese să beneficieze de resurse însemnate din buget determină apariţia celei mai nocive
forme de corupţie. O putem numi distructivă, întrucât înlătură orice legătură între firme şi
clienţii lor, transformându-le pe acestea în clienţi politici ai guvernanţilor.
Un instrument complementar pentru evidenţierea gradului de corupţie îl reprezintă
indicele plătitorilor de mită (IPM). Potrivit unui raport al Transparency International
(Barometrul Global al Corupţiei 2005), 22% dintre companii (oamenii de afaceri, parteneri
sau cetăţeni) recunosc că au dat mită, ceea ce arată o corupţie ridicată chiar dacă valoarea
mitei este redusă.
Conform Barometrului Global al Corupţiei, valorile plătite sub formă de mită în Africa
sunt cele mai mari ca procent din venitul anual al populaţiei. În ţări precum Camerun, Gana şi
Nigeria valoarea sumelor plătite ca mită se situează între o cincime şi o treime din venitul pe
cap de locuitor. În India, Kenya, Moldova, Togo şi Ucraina, familiile plătesc între 10%-20%
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din venitul pe cap de locuitor drept mită. Conform aceloraşi date familiile din România au
plătit, în medie, suma de 56 USD sub formă de mită.
Tabelul 1
Mărimea mitei comparată cu PIB-ul pe cap de locuitor
Media sumelor plătite ca mită pe
cap de familie, ca procentaj din PIBul pe cap de locuitor (2003)

mai mare de 20%

Camerun, Gana, Nigeria

între 10% – 20%

India, Kenya, Moldova, Togo, Ucraina

mai mică de 10%

Bolivia, Republica Dominicană, Guatemala,
Lituania, Paraguay, Rusia, România, Serbia

Sursa: Barometrul global al corupţiei 2005, www.transparency.org.ro.

Există credinţa larg împărtăşită potrivit căreia guvernele trebuie să lupte împotriva
corupţiei. Pe fondul percepţiei majorităţii potrivit căreia guvernele sunt ineficiente în acest
demers, ne putem aştepta la creşterea gradului de intervenţie a guvernului în economie şi
societate. Reglementarea suplimentară, extinderea aparatului birocratic şi, în consecinţă,
creşterea volumului resurselor alocate din bugetul public pentru lupta împotriva corupţiei pot
constitui surse ale extinderii acestui fenomen. Prin urmare, limitarea corupţiei nu este
rezultatul creşterii gradului de reglementare. Ea se produce pe fondul dereglementării,
reducerii excesului legislativ, debirocratizării şi al diminuării fiscalităţii. În această viziune,
reducerea corupţiei este compatibilă cu libertatea economică.
Potrivit lui Chafuen şi Guzman (2000), lipsa libertăţii economice explică 71% din
corupţie. Cele mai importante dintre măsurile intervenţioniste generatoare de corupţie sunt:
- licenţele, permisele etc.;
- restricţiile comerciale;
- proprietatea publică asupra resurselor naturale şi utilităţilor;
- oferirea de credite la rate ale dobânzii sub nivelul pieţei.
Tabelul 2
Indicele libertăţii economice şi gradul de corupţie
Ţara
Bulgaria
Chile
China
Franţa
Germania
India
Marea Britanie
Peru
România
Rusia
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Indicator
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE

1995
−
4.61
7.94
7.47
2.16
5.20
7
6.78
8.14
7.48
2.78
5.60
8.57
8.07
−
6.30
−
3.81
−
4.01

Ani
2000
3.5
5.06
7.4
7.28
3.1
5.73
6.7
7.04
7.6
7.49
2.8
6.31
8.7
8.35
4.4
7.06
2.9
4.95
2.1
4.93

2006
4
6.82
7.3
8.06
3.3
6.29
7.4
7.19
8
7.64
3.3
6.59
8.6
8.07
3.3
7.16
3.1
6.66
2.5
6.12
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Indicator

1995
9.26
8.78
7.79
8.30
4.12
6.34

Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE
Gradul de corupţie
ILE

Singapore
SUA
Ungaria

Ani
2000
9.1
8.51
7.8
8.55
5.2
6.74

2006
9.4
8.57
7.3
8.04
5.2
7.46

Sursa: www.transparency.org, www.fraserinstitute.org

Corelaţia dintre ILE şi gradul de corupţie este evidentă. După cum se observă şi din
Tabelul 2, pe măsură ce creşte ILE, scade şi nivelul corupţiei. Astfel, dintre ţările analizate,
nivelul cel mai ridicat privind percepţia corupţiei este înregistrat de Rusia (fiind îndeaproape
urmată de România). În cazul acesteia, gradul de libertate economică este unul dintre cele mai
scăzute pe anii luaţi în considerare. La extrema cealaltă, Singapore are un nivel ridicat al
libertăţii economice şi un nivel scăzut al gradului de corupţie.
9.00
Singapore

8.50
Chile
8.00

SUA
Ungaria

Germania

7.50
Fran a

ILE

Marea Britanie

Peru
7.00
Bulgaria
India

România
6.50
China
Rusia

Corup ie minimă

6.00

Corup ie generalizată

Sursa: calcule proprii realizate pe baza datelor preluate din statisticile Transparency
International, www.transparency.org şi Fraser Institute, www.fraserinstitute.org
Figura 1. Corelaţia dintre indicele libertăţii economice
şi gradul de corupţie (2007)

Pentru a evidenţia mai bine corelaţia inversă dintre ILE şi gradul de corupţie, în Figura
1, valorile care indicau nivelul corupţiei au fost trecute în ordine descrescătoare. Am ales
valorile anului 2007 pentru a ilustra această relaţie.
Legătura dintre corupţie şi libertate economică am ales să o testăm econometric pe
următoarele ţări: Bulgaria, Cehia, Polonia, România şi Ungaria. Un prim motiv ar fi că
economia românească, ca structură, este comparabilă cu economia acestor ţări. Al doilea
motiv este faptul că peste patruzeci de ani, toate ţările analizate, au avut o economie
centralizată. Şi, după cum am mai spus, acest tip de economie presupune o implicare totală a
statului, şi implicit a funcţionarilor săi, în viaţa economică.
Pentru a confirma ipoteza că o creştere a libertăţii economice va duce la scăderea
nivelului corupţiei am testat econometric relaţia IPC şi ILE. Relaţia între cele două se obţine
printr-o regresie de forma:
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IPCi ,t = b × ILEi ,t +ε i ,t
unde ILEi ,t reprezintă indicele libertăţii economice al ţării i în anul t, iar epsilon este o
variabilă aleatoare de tip zgomot alb identic şi independent distribuită.
Modelul econometric considerat adecvat pentru studiul relaţiei de dependenţă discutată
anterior este un model de tip panel dinamic. Regresiile pe date de tip panel reprezintă o
tehnică econometrică mai recentă şi mai complexă în comparaţie cu regresiile simple pe serii
de timp, deoarece modelele panel se desfăşoară pe o dublă dimensiune, atât în timp, cat şi în
spaţiu (i este indicele ţărilor, iar t este un indice de timp).
Coeficientul b =0,63 asociat indicelui libertăţii economice sugerează o relaţia directă
între variabilele incluse în analiză. Testul F privind ipoteza nulă evidenţiază faptul că modelul
este valid. De asemenea, legătura dintre cele două variabile este una puternică şi pozitivă şi
semnificativă din punct de vedere statistic, după cum arată probabilitatea asociată testului t.

Tabelul 3
Rezultatele regresiei
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

ILE
0.625351
0.012998
48.111
R-squared
0.499759
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.499759
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.532633
Akaike info criterion
Sum squared resid
11.06421
Schwarz criterion
Log likelihood
-31.05426
Durbin-Watson stat
Sursa: calcule proprii efectuate prin programul EViews 5.

Prob.
0
4.0175
0.753075
1.602713
1.644935
0.265772

Rezultatele analizei noastre sprijină ipoteza conform căreia cu cât nivelul de libertate
este mai ridicat cu atât mai mică va fi probabilitatea de a întâlni practici corupte. Trebuie
precizat că analiza noastră s-a bazat pe abordarea potrivit căreia libertatea economică este
strâns legată de gradul de intervenţie a guvernului în economie. Cu cât controlează mai puţine
resurse şi reglementează mai puţin cu atât vor exista mai puţine oportunităţi de a beneficia de
pe urma privilegiilor politice şi a comportamentelor de tip rent-seeking.
Notă
(1)

Această lucrare are la bază o parte din raportul de activitate asupra proiectului de cercetare
”Libertate economică şi proprietate. Implicaţii privind reformele instituţionale din România şi
Uniunea Europeană”.
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Rezumat. Numeroase studii empirice ilustrează legătura organică existentă între
libertatea economică şi prosperitate. Astfel, calitatea instituţiilor economice şi politice dintr-o
ţară trebuie privită din perspectiva capacităţii acestora de a asigura ordinea proprietăţii
private şi a promova libertatea economică. Acest articol îşi propune să analizeze evoluţia
gradului de libertate în ţări membre ale Uniunii Europene. Concluzia generală este că
modelul de dezvoltare „mai multă piaţă şi mai puţin guvern” este cea mai bună cale de a
promova prosperitatea în rândul societăţii. De aici derivă necesitatea aducerii în discuţie a
unor ample reforme instituţionale în spaţiul european.
Cuvinte-cheie: dezvoltare economică; libertate economică; instituţii; reformă
instituţională; economie de piaţă.
Coduri JEL: O17, O38, O43,O52.
Coduri REL: 6B, 13C, 19C, 19E, 20C.
1. Introducere
În contextul modernismului ce-şi pune amprenta tot mai mult asupra lumii de astăzi,
utilitatea întoarcerii la valori şi instituţii sociale fundamentale precum proprietatea privată,
libertatea sau domnia legii poate părea neînsemnată. Considerăm însă că aplecarea cercetărilor
ştiinţifice către analiza implicaţiilor sociale şi economice ale libertăţii reprezintă un demers
mai mult decât necesar. În primul rând, pentru că evidenţele istorice dezvăluie o tendinţă
aproape generală de restrângere a libertăţilor individului în raport cu statul, adică o erodare a
contractului social dintre guvern şi societate. În al doilea rând, pentru că existenţa democraţiei,
a pluralismului politic sau a pluralismului formelor de proprietate reprezintă o condiţie
necesară, dar nu şi suficientă pentru prezervarea unui grad ridicat de libertate economică. Nu
în ultimul rând, recursul la aceste valori provine din convingerea că prosperitatea societăţii
moderne este legată inextricabil de un aranjament instituţional favorabil economiei de piaţă şi
libertăţii economice.
De la Adam Smith care, în mod explicit, a subliniat importanţa sistemului libertăţii
naturale pentru cooperarea socială şi pentru bunăstarea indivizilor, tema libertăţii economice a
captat prea puţin atenţia economiştilor. Singura excepţie o constituie lucrările lui Ludwig von
Mises, Friedrich Hayek şi a altor reprezentanţi ai Şcolii Austriece. Însă, începând cu 1996,
odată cu publicarea primului volum Libertatea Economică în Lume, raportarea la acest
concept se regăseşte tot mai frecvent în literatura economică.
Libertatea – privită în toate dimensiunile sale, fie ele politice, sociale sau economice –
este cu siguranţă bunul cel mai de preţ de care se pot bucura membrii unei societăţi. Însă,
conceptul de libertate trebuie asociat numai relaţiilor interumane. Nu se referă la interacţiunea
dintre individ şi mediul natural în care trăieşte. Orice acţiune ar întreprinde, individul nu se
poate elibera de limitele şi constrângerile naturii (Mises, 1949, p. 279). Dar asta nu înseamnă
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că el nu este liber, ci că nu deţine capacitatea de a evada din contexul rarităţii, ca lege
universală a naturii.
De altfel, aplicarea conceptului de libertate doar interacţiunilor sociale reiese şi din
definiţia dată libertăţii de către John Stuart Mill: „singura situaţie care defineşte cel mai bine
libertatea este aceea în care urmărim atingerea binelui propriu prin mijloace proprii, atâta timp
cât nu încercăm să periclităm binele altora sau să îi împiedicăm să-l obţină” (Mill, 1994).
Aşadar, libertatea este numai o condiţie a omului în societate, iar o prelungire a
raţionamentului ne arată că limitele libertăţilor de care se poate bucura individul sunt
demarcate clar de condiţiile sociale în care s-a născut. Este evident că gradul de libertate ce
însoţeşte acţiunile indivizilor într-o economie de piaţă este mult mai ridicat decât cel existent
într-o economie centralizată, în care intervenţionismul statal este absolut. Statul, ca aparat
social înzestrat cu putere de coerciţie şi constrângere, are putere hegemonică în societate.
Dacă guvernul ar putea însă să-şi extindă puterea ad libitum, atunci, într-o abordare extremă,
ar putea înlocui economia de piaţă cu diferite forme de economie centralizată. Ori, pentru a
preveni acest lucru, este necesară ţinerea în frâu a puterii conferite statului, o limitare a
intervenţiei acestuia în economie prin intermediul constituţiilor, legilor şi a altor instituţii
sociale (Mises, 1949, p, 281). Prin urmare, toţi cei care, prin ceea ce scriu şi fac, se opun
intervenţionismului statal în economie sunt de fapt susţinători ai libertăţii.
Conceptul de libertate descrie, nici mai mult, nici mai puţin, acele condiţii sociale de
care beneficiază indivizii într-o economie de piaţă şi în care puterea unui organism
indispensabil, statul, este limitată astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea nealterată a
relaţiilor de piaţă, în contextul diviziunii muncii şi al liberului schimb. Niciun guvern şi nicio
lege nu poate garanta şi prezerva mai bine libertatea decât prin sprijinirea şi apărarea
instituţiilor fundamentale ale economiei de piaţă: proprietate privată, libertate contractuală,
competiţie. Argumentul esenţial rezidă în faptul că libertatea nu este altceva decât prelungirea
drepturilor legitime de proprietate. În măsura în care, prin acţiunile întreprinse, un individ nu
face nimic prin care să încalce drepturile de proprietate ale altora, nimeni nu este justificat să
intervină asupra proprietăţii sau acţiunilor sale (Marinescu, 2004, p.110).
Deşi guvernul, prin natura sa, înseamnă coerciţie (concept antonim libertăţii), el este
garant al libertăţii şi compatibil cu aceasta, doar dacă acţiunile şi întinderea puterii sale se
limitează la prezervarea libertăţii economice. De aceea, sunt de părere că termenul de libertate
economică este cel mai bine conceptualizat şi definit în funcţie de tipul de intervenţie a
guvernului în cadrul societăţii. Prin urmare, vom delimita acele instituţii formale şi acţiuni ale
statului compatibile cu libertatea economică de acelea care o pun în pericol şi/sau o restrâng.
Iată câteva exemple de astfel de acţiuni ce promovează, respectiv îngrădesc, gradul de
libertate economică.
Literatura economică ilustrează legătura organică dintre aranjamentul sistemului
legislativ şi monetar, pe de o parte, şi amplitudinea schimburilor voluntare ce au loc pe piaţă,
pe de altă parte. Guvernele pot contribui la extinderea libertăţii economice prin consolidarea
unui sistem judiciar prin acţiuni în favoarea întăririi unor instituţii precum proprietatea
privată şi libertatea contractuală în defavoarea utilizării coerciţiei, violenţei sau fraudei
pentru a intra în posesia proprietăţii altora. Tot în vederea promovării libertăţii economice sunt
şi măsurile de politică monetară neinflaţionistă, menite să evite confiscarea şi redistribuirea
avuţiei în cadrul societăţii ca urmare a creşterii masei monetare şi a modificării preţurilor
relative.
În acelaşi timp, pentru a favoriza libertatea economică, organismul guvernamental ar
trebui să se abţină de la acţiuni care vin în conflict cu alegerile personale ale membrilor
societăţii, cu schimburile voluntare sau cu libertatea de a intra/concura pe diferite pieţe (a
muncii, a bunurilor, a capitalului şi a serviciilor). Gradul de libertate economică scade atunci
când taxele, cheltuielile guvernamentale şi reglementările birocratice substituie alegerile
personale, schimburile voluntare şi coordonarea resurselor prin piaţă. În acelaşi fel acţionează
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şi diferite restricţii ale statului, care limitează sau împiedică intrarea pe piaţa muncii sau pe
diferite alte pieţe.
2. Ilustrări ale evoluţiei libertăţii economice în UE
Fundamentele ştiinţifice ale libertăţii formează centrul de rezistenţă în construirea
Indicelui Libertăţii Economice (ILE). James Gwartney, unul dintre autorii săi morali,
apreciază că ILE este un instrument util în evidenţierea calităţii aranjamentelor instituţionale
şi politice dintr-o ţară (2). Prin apelarea la acest instrument putem identifica poziţia unei ţări
între cele două extreme: stat minimal, respectiv stat totalitar. Evidenţele empirice confirmă
ipoteza că, pe măsură ce acţiunile guvernamentale sunt orientate către minimizarea rolului
statului în economie, nivelul ILE va fi mai mare, în timp ce o creştere a cheltuielilor statului şi
o extindere a setului de reglementări asupra activităţii economice conduc la coborârea ţării
respective în clasament. Spre exemplu, conform raportului anual din 2008, Hong Kong
păstrează primul loc (cu un nivel general al ILE de 8,94 din 10), urmat de Singapore (8,57),
Noua Zeelandă şi Elveţia (8,28 şi, respectiv 8,20). Faţă de 2005, SUA coboară de pe locul
cinci pe locul opt (ILE scăzând de la 8,20 la 8,04). Totodată, merită reţinută ascensiunea în
acest clasament a unor ţări care au întreprins în ultimul timp ample reforme structurale propiaţă, exemplificând aici Chile (care acum ocupă locul 6) sau Georgia (locul 39, mult înaintea
unor ţări occidentale precum Franţa sau Belgia). În partea inferioară a clasamentului, se
regăsesc în continuare o mare parte din ţările ţările din Africa, America Latină şi unele dintre
cele fost-comuniste.
În continuare, atenţia va fi îndreptată către analiza empirică a calităţii aranjamentelor
instituţionale din diferite ţări membre UE, din perspectiva libertăţii economice. În acest scop,
construirea eşantionului de ţări are la bază criteriul datei aderării la UE. Dintre membrii vechi,
se vor regăsi Anglia şi Franţa. Din valul de ţări care au aderat la 1 mai 2004, au fost reţinute
Cehia şi Polonia, economii postcomuniste care s-au confruntat la începutul tranziţiei cu
probleme structurale relativ similare ţării noastre. Eşantionul de analiză se închide cu ultimele
două ţări ce au aderat în 2007, România şi Bulgaria.
Demersul de faţă vizează, în primul rând, ilustrarea decalajului de libertate existent
între ţările europene. De asemenea, urmăresc să scot în evidenţă, dintr-o perspectivă empirică,
gradul de compatibilitate a modelului european cu indicele libertăţii economice. Intrepretarea
acestor date statistice şi concluziile aferente vor permite creionarea unor direcţii de acţiune –
valabile atât la nivelul României, cât şi al UE – menite a spori gradul de libertate economică
pe continentul european, ca premisă fundamentală pentru creşterea nivelului de trai şi a
prosperităţii. Pentru sesizarea diferenţelor şi apropierilor dintre ţări incluse în eşantion, am
făcut apel la Indicele Libertăţii Economice elaborat de Fraser Institute. Analiza comparativă
se va limita la evidenţierea decalajului de ansamblu privind libertatea economică existent între
ţări, deşi admit că o detaliere structurală ar avea o relevanţă superioară în vederea elaborării
politicilor economice specifice. Pentru măsurarea gradului de libertate economică şi
construirea ILE sunt luate în considerare cinci arii cuprinzătoare de analiză: (1) mărimea
sectorului public: cheltuieli, impozite şi taxe, întreprinderi publice; (2) sistemul juridic şi
securizarea drepturilor de proprietate; (3) stabilitatea monetară; (4) libertatea comerţului
internaţional; (5) reglementări în domeniul creditării bancare, al muncii şi mediului de afaceri.
În opinia lui James Gwartney, există patru elemente fundamentale ale libertăţii
economice: alegeri personale – în loc de alegeri „colective”; schimburi voluntare ghidate de
piaţă – în loc de alocarea politică a resurselor; libertatea de a intra şi concura pe piaţă;
protecţia persoanelor şi a proprietăţii acestora (Gwartney, 2005, p. 5). Următorul tabel
ilustrează evoluţia gradului de libertate economică agregată în perioada 1990-2006 pentru
ţările cuprinse în eşantion, scara fiind de la 1 la 10. Precizăm că o creştere a valorii ILE
corespunde unui grad mai ridicat de libertate economică.
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Tabelul 1
Libertatea economică la nivel agregat
1990
7,30
6,74
3,94
4,80
4,30

Anglia
Franţa
Cehia
Polonia
România
Bulgaria

1995
8,07
6,78
5,76
5,24
3,81
4,61

2000
8,35
7,04
6,69
6,19
4,95
5,06

2005
8,09
7,10
6,99
6,74
6,49
6,58

2006
8,07
7,19
6,95
6,78
6,66
6,82

Sursa: Gwartney (2008).

Utilizarea reprezentării grafice pe baza datelor de mai sus permite desprinderea, cu o
mai mare uşurinţă, a principalelor concluzii privind evoluţia libertăţii economice în ansamblu.
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Figura 1. Libertatea economică la nivel agregat

La începutul anilor 1990, marcaţi de prăbuşirea în lanţ a sistemului comunist din
Europa Centrală şi de Est, exista un decalaj evident în materie de libertate economică. Dacă
ţările Europei Occidentale, precum Franţa sau Anglia(3), beneficiau de libertatea şi
prosperitatea economică specifice unei orânduiri capitaliste, fostul bloc comunist era
caracterizat printr-un grad extrem de redus de libertate economică, echivalentul actual al unor
ţări africane precum Niger, Angola sau Congo, ţări aflate în coada clasamentului mondial al
ILE din 2008. Factorul determinant ce a generat colapsul sistemului de comandă socialist nu a
fost nicidecum unul exogen, ci mai degrabă unul endogen, caracteristic organizării
macroeconomice planificate. Probleme ce ţin de lipsa calculului economic, de cunoaşterea
imperfectă şi, respectiv, de lipsa stimulentelor economice au determinat în cele din urmă
implozia acestui sistem. Astfel, la începutul deceniului trecut, moştenirea ţărilor din fostul
bloc comunist se caracteriza printr-o structură de producţie inadecvată condiţiilor pieţei şi
nevoilor oamenilor, printr-o stare de penurie cvasi-generală, toate acestea fiind un rezultat
firesc al planurilor de industrializare forţată şi al unui dirijism absolut, rupt de orice realitate
economică.
Necesitatea înlocuirii vechiului sistem instituţional, bazat pe coerciţie şi planuri, cu un
sistem compatibil cu regulile şi mecanismele economiei de piaţă a condus la creionarea a două
tipare de transformare instituţională: terapia şoc şi terapia graduală. Dacă în Cehia sau
Polonia, pe fondul unei clare preferinţe sociale favorabile schimbărilor radicale, oamenii
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politici au decis introducerea rapidă a unor reforme ample de liberalizare şi restructurare
economică, în România şi Bulgaria, acest proces s-a dovedit lent, inconsistent şi, cel mai
important, inconsecvent. Politica reformelor în paşi mărunţi şi aplicată doar de nevoie au
imprimat procesului reformei, cel puţin în România, un caracter de „go and stop”. Adversarii
privatizării rapide – care nu au fost din păcate puţini – au afirmat adesea că privatizarea nu ar
trebui să fie privită ca un „scop în sine” sau ca o problemă de „ideologie”, transmiţând ideea
falsă că, la urma urmei, nu se ştie prea bine ce formă de proprietate creează condiţiile optime
dezvoltării economice (Balcerowicz, 1998, p. 65)(4).
Efectul economic şi social al acestor diferenţe de abordare în ceea ce priveşte modelul
tranziţiei se reflectă şi în dinamica diferită a gradului de libertate economică. Se observă
faptul că Polonia a cunoscut, încă din primii ani de după 1990, o creştere rapidă a gradului de
libertate de la 3,40 în 1990 la 6,19 în 2000. Aceeaşi evoluţie a avut şi Cehia, care în 2000 a
ajuns la un nivel de liberalizare economică apropiat Franţei (6,69 faţă de 7,04). Spre deosebire
de acestea, evoluţia ILE în România şi Bulgaria, ţări aflate în ultimul grup de aderare, este
puternic contrastantă, ambele situându-se în 2000 în jurul valorii de 5,00. Pe fondul
deschiderii capitolelor de negociere cu UE şi al trasformării instituţionale formale impuse de
aquis-ul comunitar, perioada 2000-2005 este marcată de o creştere spectaculoasă a gradului de
libertate în cele două ţări, evoluţie însoţită deloc întâmplător de o creştere economică
susţinută.
Interesant de subliniat este faptul că, după 2005, majoritatea ţărilor fost-comuniste îşi
atenuează ritmul de creştere a gradului de libertate, manifestându-se un proces de convergenţă
a cărui limită superioară este nivelul de libertate specific economiilor continentale, în special
celui francez şi german. În contextul în care tratatul Lisabona a fost ratificat de toate ţările
membre, Cehia fiind ultima ţară semnatară, cu o economie europeană bazată tot mai mult pe
centralism decizional, birocraţie excesivă şi ample politici redistributive, se conturează un
vechi tipar social de tip welfare-state.
Întreprinderea unei analize mai comprehensivă la nivelul membrilor UE a facilitat
desprinderea unei concluzii importante, menită a confirma ipotezele mele teoretice asupra
modelului instituţional european şi anume aceea că modelul social european (de inspiraţie
predilect continentală) este mai degrabă compatibil cu un grad relativ redus de libertate
economică, decât cu unul ridicat. Sub actuala construcţie instituţională europeană, ale cărei
limite sunt evidente, este foarte puţin probabil ca noile ţări membre să înregistreze în viitorul
apropiat performanţe net superioare în clasamentul ILE faţă de vechii membri. De altfel, deşi
ar fi fost de dorit un grad de libertate corespunzător unor ţări precum Anglia sau Irlanda,
observăm că indicele libertăţii economice la nivel european are drept atractor principal un
nivel situat în jurul valorii de 7-7,5 corespunzător multor ţări europene continentale(5).
Din analiza empirică a gradului de libertate economică din cele şase ţări, putem
desprinde câteva concluzii esenţiale. Pe de o parte, România dispune de un aranjament
instituţional mai puţin favorabil libertăţii individuale şi asigurării prosperităţii economice în
comparaţie cu membrii vechi sau noi ai UE, iar în multe arii de analiză, chiar şi faţă de
Bulgaria. Totuşi, o privire de ansamblu scoate în evidenţă faptul că procesul de integrare
europeană a reprezentat, pentru toate ţările aparţinând fostului bloc comunist, un set de
constrângeri instituţionale ce a avut ca efect o creştere importantă (dar nu suficientă) a
gradului de libertate economică şi, pe cale de consecinţă, a nivelului de dezvoltare economică.
Am considerat că nu este suficientă pentru că, având în vedere deficienţele modelului
social european centrat pe principiile welfare-state-ului de sorginte germană (ilustrate în
special în ariile 1 şi 5), opţiunea integrării şi continuarea acestui drum în cadrul UE va limita
sensibil iniţiativele ţărilor membre de a promova libertatea economică. Încercările birocraţilor
europeni de uniformizare şi centralizare a acţiunilor şi programelor guvernamentale naţionale
sunt de natură a pune la îndoială ansamblul valenţelor pozitive ale pasului pe care România l-a
făcut către Uniunea Europeană. De aici derivă şi necesitatea, cel puţin în planul abordării
teoretice, a unei abordări contrafactuale.
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Putem totuşi să conchidem că apropierea României de aranjamentul instituţional
european se dovedeşte a avea, cel puţin pe termen scurt, suficiente valenţe astfel încât să
justifice lungul proces de integrare. Acest lucru trebuie privit însă cu scepticismul faptului că
UE nu este tărâmul făgăduinţei, iar integrarea României în Marea Europă reprezintă de fapt o
soluţie de compromis. Am avut practic de ales între răul nonaderării (susceptibil a fi mai
mare) şi răul aderării (considerat a fi mai mic). O analiză retrospectivă asupra impactului
crizei financiare din 2008 şi asupra politicilor de redresare economică promovate de Bruxelles
scoate în evidenţă, din păcate, perpetuarea aceleiaşi filosofii specifice modelului welfare-state.
Nu ne rămâne decât speranţa că, în contextul mai larg al globalizării şi al intensificării
libertăţii de circulaţie a persoanelor, capitalurilor şi bunurilor, oficialii europeni să cedeze
presiunilor (externe şi interne) de reformare a aranjamentului instituţional al statului
paternalist cu un sistem al pieţei, în care să guverneze proprietatea privată şi schimbul
voluntar.
3. Concluzii
În lumina celor de mai sus devine de netăgăduit faptul că libertatea economică se
dovedeşte a fi un important factor de explicare a gradului de dezvoltare economică. Pe
parcursul acestui articol, am urmărit permanent ca dezvoltarea să fie privită mai mult ca un
amplu proces de extindere a libertăţilor reale de care se bucură oamenii, viziune aflată în
concordanţă, spre exemplu, cu ideile laureatului nobel pentru economie, A. Sen (2004, p. 19).
Această abordare contrastează într-o mare măsură cu abordările mai limitate despre
dezvoltare, cum ar fi identificarea dezvoltării cu creşterea PNB, a veniturilor sau cu
modernizarea socială. Am avut aşadar în vedere perspectiva seturilor instituţionale şi a
structurii de stimulente ce permit o extindere a libertăţilor individuale, ca premise pentru
asigurarea prosperităţii şi ordinii sociale.
Nu mai puţin adevărat este şi faptul că relaţia libertate – prosperitate nu este una
neapărat de natură unidirecţională şi că un grad mai mare de dezvoltare economică poate
imprima în societate presiuni şi stimulente de creştere a libertăţii economice. Totuşi, în timp
ce relaţia de cauzalitate libertate – prosperitate are un profund caracter ştiinţific, fiind de
natură apriorică şi universală, cea de-a doua, prosperitate-libertate, nu poate fi demonstrată
decât a posteori. Mai mult decât atât, ultima nu poate fi universal valabilă, din moment ce
istoria oferă numeroase exemple de ţări dezvoltate în care, din cauza extinderii
intervenţionismului statal, libertatea economică a avut de suferit. Poate exemplul cel mai
potrivit în a susţine cele afirmate mai sus este SUA, una dintre cele mai dezvoltate ţări ale
lumii şi care se confruntă cu o reducere a nivelului libertăţii economice, conform Fraser
Institute.
Note
(1)

Acest articol este parte a studiului elaborat în cadrul grantului de cercetare tip IDEI intitulat
„Libertate şi proprietate. Implicaţii privind reformele instituţionale din România şi UE”,
director conf. univ. dr. Cosmin Marinescu, contract CNCSIS nr. 363/2007.
(2)
De asemenea, Douglass North, Peter Bauer, Hernando de Soto şi Gerald Scully au subliniat,
în scrierile lor, semnificaţia instituţiilor şi a mediului politic în asigurarea prosperităţii
economice. Legea, securizarea drepturilor de proprietate, contractul, stabilitatea preţurilor,
comerţul liber, pieţele concurenţiale şi fiscalitate redusă se regăsesc drept factori semnificativi
în construcţia acestui indice.
(3)
De remarcat este faptul că şi între membrii vechi ai Uniunii Europene există diferenţe
notabile privind libertatea economică. Modelul anglo-saxon, centrat în mod tradiţional pe
valorile pieţei, competiţiei şi ordinii proprietăţii private, este mai compatibil cu libertatea
economică în comparaţie cu modelul continental francez, unul cu o dimensiune socială tot mai
puternică, specifică statului bunăstării şi unei redistribuiri ridicate.
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(4)

Uneori se considera că simpla profitabilitate a unei întreprinderi de stat este condiţia
necesară, dar mai ales suficientă, pentru a demonstra viabilitatea întreprinderilor aflate în
proprietate de stat chiar şi în condiţii concurenţiale. Prin urmare, la ce bun privatizarea? Este
deci necesar să subliniem corectitudinea apriorică a semnificaţiei sociale a proprietăţii private.
Aceasta constă în aceea că oferă stimulente puternice indivizilor de a-şi gestiona cât mai
eficient posibil resursele aflate în posesia lor, îi determină să fie mai activi, să îşi valorizeze
potenţialul creativ. De reuşita lor depinde nu numai nivelul lor de trai, ci şi al celorlalţi
membri ai societăţii sau, cu alte cuvinte, gradul de dezvoltare economică.
(5)
Graficul de mai sus relevă o tendinţă de reducere constantă a nivelului de libertate în Anglia
de la 8,35 la 8,07 în intervalul 2000-2006.
Bibliografie
Balcerowicz, L. (1998). Libertate şi dezvoltare, Editura Altfel Compania, Bucureşti
Bauer, P. (1984). Market Order and State Planning
Berggren, N., „The Benefits of Economic Freedom. A Survey”, The Independence Review, Vol. 8, Nr.
2, 2003
Phelps, E., „Summiters: Your taxes kill jobs”, The Wall Street Journal, 14 martie, 1994
Easton, S.T., Walker, M.A., „Income Growth and Economic Freedom”, American Economic Review
87, Nr. 2, pp. 328-332
Friedman, M., Rose (1995), Capitalism şi Libertate, Editura Enciclopedică, Bucureşti
Friedman, Th.L. (2001), Lexus şi măslinul. Cum să înţelegem globalizarea, Editura Fundaţiei Pro,
Bucureşti
Gartzke, E., „Economic Freedom and Peace”, Economic Freedom of The World. Anual Report, 2005,
Vancoucer, B.C.: Fraser Institute
Grubel, G.H., „Economic Freedom and Human Welfare: Some Empirical Foundings”, Cato Journal,
vol. 18, nr. 2, 1998
Gwartney, J., Lawson, R., Gartzke, E., „Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report”,
Fraser Institute, 2008, Canada
Gwartney, J., Lawson, R., „Economic Freedom of The World. Anual Report”, 2005, Fraser Institute,
Vancouver, B.C.
Marinescu, C. (2004). Instituţii şi prosperitate. De la etică la eficienţă, Editura Economică, Bucureşti
Marinescu, C., Staicu, G. et.al. (2007). Economia de piaţă. Fundamentele instituţionale ale
prosperităţii, Editura ASE, Bucureşti
Mill, J.S. (1994). Despre libertate, Editura Humanitas, Bucureşti
Mises, L. von (1998). Capitalismul şi duşmanii săi, Editura Nemira, Bucureşti
Mises, L. von (1949). Human Action, Yale University Press, Connecticut, US
Phelps, E., 1994, „Structural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Employment, Interest and
Assets”, MA: Harvard University Press, Cambridge
Sciolino, Elaine, „Sindromul protestatarului Francez. Baricade Da, Revoluţie Ba”, Business Magazin,
Nr. 79, 2006, pp. 34-37
Sen, A. (2004). Libertatea ca dezvoltare, Editura Economică, Bucureşti
Schneider, Fr., Klinglmair, R., 2004, „Economia subterană în lume: Ce ştim despre aceasta?”, Centrul
de Studii Economice – lucrarea 1167, 2004, Munich: Centrul de Studii Economice & Institutul Ifo
de Cercetare Economică
Vásquez, I., „Official Assistance, Economic Freedom, and Policy Change: Is Foreign Aid like
Champagne?” Cato Journal, vol. 18, nr. 2, 1998
*** 2005, UNPD, Human Development Report 2005. New York: Oxford University Press

330

ROLUL POLITICII MONETARE ÎN CORECTAREA VOLATILITĂŢII
PREŢURILOR ACTIVELOR: CAZUL ROMÂNIEI
Claudiu Tiberiu ALBULESCU
Universitatea „Politehnica”, Timişoara
claudiu.albulescu@mpt.upt.ro
Rezumat. Bulele speculative ale preţurilor activelor, dar mai ales spargerea acestor
bule, au implicaţii negative asupra stabilităţii financiare. Ca urmare, apare problema
necesităţii observării mai atente a evoluţiilor preţurilor activelor. Dacă oportunitatea
intervenţiei este analizată intens în literatură, dezbaterile cu privire la instrumentele de
intervenţie, diferenţiate în funcţie de natura activelor, sunt aproape inexistente. În acest
studiu ne propunem să analizăm rolul politicii monetare în corectarea volatilităţii preţurilor
activelor, în contextul dezvoltării pieţelor financiare şi imobiliare în România. Arătăm că rata
dobânzii are o influenţă redusă asupra evoluţiei preţurilor activelor financiare.
Cuvinte-cheie: stabilitate financiară; preţurile activelor; bănci centrale; rata dobânzii;
sistemul financiar românesc.
Coduri JEL: G12, E58, C51.
Coduri REL: 8J, 10C, 11B.
1. Introducere
Majoritatea economiştilor sunt de acord cu faptul că crahurile preţurilor activelor
reprezintă surse de instabilitate financiară care adesea pot degenera într-o criză financiară.
Câteva precizări trebuie făcute în ceea ce priveşte evoluţia preţurilor activelor: nu boomul în
sine este cel care reprezintă problema, ci eventualul crah care-i poate urma; de obicei bulele
speculative sunt cele care determină crahuri violente, boomurile fiind mai degrabă asociate cu
evoluţiile preţurilor pe termen mediu şi lung(1).
În acest articol analizăm impactul evoluţiei preţurilor activelor asupra stabilităţii
financiare, fără a face abstracţie de impactul acesteia asupra stabilităţii preţurilor. Stabilitatea
preţurilor reprezintă o condiţie pentru realizarea stabilităţii financiare, definită a fi capacitatea
sistemului financiar de a-şi exercita corespunzător funcţiile, de a contraca turbulenţele şi a se
proteja împotriva şocurilor destabilizatoare, pentru a reveni la o stare de echilibru (Cerna et
al., 2008, pp. 11-12).
Volatilitatea preţurilor activelor reprezintă una dintre cele patru surse de instabilitate,
alături de: creşterea ratelor dobânzii, lipsa de încredere a investitorilor şi problemele din
sectorul bancar (Mishkin, 1997, pp. 64-65). Weber (2005, p. 1) susţine ideea conform căreia
bulele preţurilor activelor afectează stabilitatea financiară şi reduc bunăstarea generală. Totuşi,
stabilitatea pieţelor nu înseamnă „fixarea preţurilor activelor” (Schinasi, 2003, p. 4). În
general, stabilitatea înseamnă absenţa acelor fluctuaţii care pot avea consecinţe negative
asupra economiei reale.
Fiind conştienţi de nevoia reducerii volatilităţii preţurilor activelor, ne vom concentra
în continuare pe analiza unor elemente care, după părerea noastră, sunt foarte importante
pentru realizarea celor două obiective ale băncilor centrale de stabilitate a preţurilor şi
stabilitate financiară: momentul intervenţiei şi instrumentele ce pot fi utilizate pentru
corectarea bulelor preţurilor activelor. Analizăm de asemenea aspectele ce caracterizează
modul de abordare a problematicii preţurilor activelor de către Banca Naţională a României
(BNR), viitoare membră a Eurosistemului. Arătăm apoi că rata dobânzii nu are decât o
influenţă redusă asupra evoluţiei preţurilor financiare în cazul României. În final vom
prezenta concluziile studiului.
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2. Literatura aferentă problematicii preţurilor activelor
Legătura dintre bulele preţurilor activelor şi politica monetară reprezintă „una dintre
cele mai mari provocări de la începutul secolului XXI pentru băncile centrale moderne”
(Trichet, 2005, p. 1). Dar părerile specialiştilor sunt divergente în ceea ce priveşte rolul
băncilor centrale în gestionarea evoluţiei preţurilor activelor.
Anumiţi autori ca Illing (2001, pp. 5-10) sau Bernanke şi Gertler (2001, pp. 254-255)
susţin că banca centrală nu trebuie să ia în considerare evoluţia preţurilor activelor. Aceştia
arată că din punct de vedere istoric astfel de încercări din partea băncilor centrale au influenţat
psihologia pieţei, ceea ce poate fi riscant pentru garantarea stabilităţii. În acelaşi timp, ei
consideră că intervenţiile băncilor centrale prin intermediul ratei dobânzii nu elimină
fragilitatea ci din contră, o amplifică. Mishkin (2001, pp. 15-16) nu este convins că autorităţile
monetare pot să-şi îmbunătăţească performanţele încercând să intervină asupra bulei
preţurilor. O problemă care poate apărea în cazul intervenţiei este pierderea credibilităţii
băncii centrale, consideră autorul.
Pe de altă parte, Patat (2000, pp. 57-58), Borio et al. (2001, pp. 6-7), Goodhart şi
Hofmann (2002, pp. 10-12) sau Davis (2003, p. 6) arată că preţurile activelor influenţează
solvabilitatea băncilor, iar o analiză a preţurilor activelor permite o cunoaştere mai bună a
interacţiunilor dintre sfera reală şi cea financiară. Astfel, Goodhart and Hofmann (2002, pp. 59) arată prin intermediul unui model teoretic că cererea şi inflaţia aşteptată din G7 sunt
influenţate atât de cursul valutar, cât şi de evoluţia preţurilor activelor. În opinia acestora,
excluderea preţurilor activelor din rândul variabilelor analizate la fundamentarea deciziilor de
politică monetară conduc la un răspuns suboptimal în termeni de inflaţie şi volatilitate a gapului de producţie.
Există numeroase studii care grupează aceste luări de poziţii ale cercetătorilor în cadrul
anumitor teorii. De exemplu, Detken şi Smets (2004, pp. 8-9) au realizat distincţia între o
abordare reactivă şi una preventivă a băncilor centrale vis-a-vis de evoluţia preţurilor
activelor. În primul caz, autoritatea monetară aşteaptă să vadă dacă există pericol de colaps şi
apoi intervine. În cazul politicii preventive, se intervine în momentul apariţiei boom-ului şi
creşterii creditului.
Cea mai complexă clasificare a teoriilor privind implicarea băncilor centrale în
monitorizarea evoluţiei preţurilor activelor este cea realizată de Trichet (2005, pp. 5-7), care
susţine că doar abordările moderate trebuie luate în considerare:
• Abordarea ortodoxă. Aceasta nu atribuie un rol special preţurilor activelor. În
versiunea sa cea mai solidă, această abordare afirmă că stabilitatea preţurilor este suficientă
pentru asigurarea stabilităţii financiare, dar este de obicei respinsă sau infirmată de calculele
empirice. O versiune puţin mai moderată a acestei abordări susţine că stabilitatea preţurilor pe
termen lung contribuie la asigurarea stabilităţii financiare pe termen lung şi are mulţi adepţi în
rândurile bancherilor centrali.
• Ţintirea preţurilor activelor. Viziunea extremă a acestei abordări este includerea
preţurilor activelor în IPC. Ideea nu este însă prea bună deoarece preţurile activelor sunt
volatile şi fac referire la consumul viitor. Presiunea asupra băncilor centrale va fi foarte mare
în acest caz, deci soluţia este considerată extremă.
• Intervenţii scurte asupra bulelor preţurilor activelor (pricking the bubble). Această
abordare face parte din „curentul lichidaţionist” şi are câţiva avocaţi în consiliul
guvernatorilor FED-ului. Ei pledează pentru o reacţie puternică a politicii monetare la
mişcările pieţei care va forţa lichidarea poziţiilor riscante.
• Tendinţa de a acţiona împotriva vântului. În esenţă, aceasta reprezintă modificarea
pe termen scurt a ratei dobânzii pentru menţinerea stabilităţii financiare, de fiecare dată când
se observă apariţia unui boom. Motivul intervenţiei este acela că un eventual crah al bulei
poate pune în pericol întreg procesul de intermediere deoarece reducerea valorii garanţiilor
afectează creditarea(2). Această abordare este plauzibilă doar dacă probabilitatea de spargere a
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bulei este redusă în orizontul de timp apropiat şi dacă bulele sunt destul de sensibile la
modificarea ratei dobânzii.
Personal, consider că banca centrală trebuie să ia în considerare evoluţia preţurilor
activelor când îşi formulează strategiile de politică monetară. De asemenea, consider că banca
centrală trebuie să intervină în a corecta evoluţia defavorabilă a preţurilor atunci când
stabilitatea sistemului este pusă în pericol, chiar dacă rata dobânzii nu reprezintă întotdeauna
cel mai eficient instrument de intervenţie(3). Astfel, pentru ca intervenţiile autorităţilor să se
bucure de succesul scontat, trebuie efectuată diferenţa între preţurile activelor financiare şi
cele ale activelor imobiliare şi analizate instrumentele ce pot fi utilizate în condiţiile existente.
3. Condiţiile intervenţiei băncilor centrale şi instrumentele disponibile
Vom vorbi mai întâi despre condiţiile care trebuie să existe pe pieţe pentru ca
intervenţia băncii centrale să fie oportună, apoi vom analiza pe scurt posibilele mijloace prin
care poate fi întreprinsă această intervenţie, făcând distincţia între active financiare şi active
imobiliare.
Într-o economie mică şi deschisă probabilitatea ca banca centrală să se poată opune
unui trend general al preţurilor activelor este redusă. Cu alte cuvinte, o bancă centrală, în
special într-o economie mică, nu are capacitatea să se opună unei evoluţii generale a preţurilor
activelor care este influenţată de evoluţiile preţurilor de la nivel internaţional.
Este important de asemenea să se aibă în vedere ponderea pieţei de capital în cadrul
sistemului. Într-o economie bazată pe intermediere financiară, efectele de bunăstare ale
preţurilor activelor nu ar trebui să aibă un impact semnificativ asupra mecanismelor de
transmitere a politicii monetare (Illing, 2001, pp. 15-16). Cecchetti (2006, pp. 25-26) a ajuns
la rândul său la concluzia că pieţele unde finanţarea se face cu preponderenţă prin intermediul
pieţei de capital au o adversitate mai mare la boomul activelor financiare. Rezultatele
cercetării lui sugerează că boomul preţurilor activelor imobiliare influenţează perspectivele de
creştere economică în timp ce pentru activele financiare impactul este mai redus, dar amplifică
rezultatele negative.
Pe de altă parte, în cazul unei economii cu un grad de îndatorare ridicat, unde
intermediarii financiari sunt puternic expuşi riscurilor, un crah al preţurilor poate determina
fuga la ghişee afectând procesul de intermediere şi lichidarea nejustificată a activelor reale, în
lipsa unei intervenţii din partea băncilor centrale.
În literatură nu este menţionată importanţă distincţiei între preţurile activelor financiare
şi ale celor imobiliare, atunci când este analizată oportunitatea intervenţiei băncilor centrale.
Acastă distincţie este extrem de importantă pentru că instrumentele de intervenţie sunt de
obicei diferite. Chiar dacă majoritatea studiilor se concentrează pe preţurile acţiunilor
deoarece crahurile bursiere au determinat adesea apariţia crizelor financiare, speculaţiile pe
piaţa imobiliară pot fi la fel de importante. O scădere bruscă a preţurilor ar pune în pericol
sistemul bancar, prin reducerea valorii garanţiilor. În al doilea rând, efectul de bunăstare ar
dispărea iar consumul şi investiţiile s-ar reduce considerabil, creşterea economică fiind
afectată.
După ce am arătat că intervenţiile băncilor centrale trebuie să ia în considerare
amploarea şi structura pieţelor financiare precum şi natura activelor, trecem la analiza
posibilelor instrumente de intervenţie. Chiar dacă anumiţi specialişti consideră rata dobânzii
un instrument important la dispoziţia autorităţilor monetare pentru corectarea dezechilibelor
preţurilor activelor, riscurile asociate utilizării sale sunt la fel de importante iar eficienţa
acestui instrument poate fi discutată(4). Din păcate o mare parte a literaturii de specialitate se
concentrează doar pe acest instrument de intervenţie.
Un alt instrument prin care se poate interveni asupra dezechilibrelor preţurilor
activelor este reprezentat de politica de reglementare şi supraveghere. Când boomurile
economice sunt însoţite de creşteri neechilibrate pe piaţa creditului, care determină la rândul
lor creşterea preţurilor activelor, există riscul ca nivelul acestora din urmă să fi depăşit nivelul
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justificat de fundamentele economice. Corectarea dezechilibrelor este importantă în
prevenirea apariţiei unei crize financiare. Politicile de reglementare şi supraveghere adecvate
pot contribui astfel la menţinerea stabilităţii financiare (Caruana, 2005, p. 18)
Practicile de reglementare şi supraveghere trebuie să răspundă unor posibile formări a
bulelor speculative pe baza îndatorării excesive pe piaţa creditului, minimizând astfel efectele
spargerii acestor bule asupra economiei (Mishkin, 2008, pp. 68-69).
Formarea bulelor speculative are la bază efectul de turmă al investitorilor precum şi
lipsa transparenţei. Creşterea transparenţei pieţei prin intermediul rapoartelor pblice este după
cum putem observa un alt instrument ce poate fi utilizat de autorităţi în prevenirea formării
bulelor. Băncile centrale pot oferi astfel de informaţii, beneficiind de credibilitatea şi
independenţa necesară. Problema care apare este legată de capacitatea de informare a acestor
instituţii, comparativ cu sectorul bancar. Totuşi, atunci când există o creştere lunară de 10-20
de procente a preţurilor activelor, este sigur că aceasta nu se datorează unei situaţii
înfloritoare.
Politica monetară poate fi susţinută de politica fiscală în prevenirii formării bulelor
speculative, atât în cazul activelor reale cât şi financiare. Politicile structurale reprezintăo
soluţie complementară în cazul boomului preţurilor activelor imobiliare.
4. Rolul BNR în corectarea dezechilibrelor preţurilor activelor
Chiar dacă BNR nu acordă în prezent o atenţie sporită evoluţiilor preţurilor activelor,
reducerea volatilităţii acestora reprezintă o provocare pentru asigurarea stabilităţii financiare.
Această provocare este cu atât mai importantă cu cât vorbim în ultimii ani de o dezvoltare a
pieţei de capital şi a celei imobiliare din România, care-şi va continua expansiunea în
contextul integrării în UE, după momentul relansării economice.
La nivel european politica monetară unică nu găseşte sprijin în politicile fiscale şi
structurale. Utilizarea ratei dobânzii ca instrument de intervenţie poate afecta diferit sistemele
financiare ale statelor membre. În plus este nevoie de eforturi considerabile din partea BCE
pentru a creşte nivelul de informare al pieţelor, care sunt încă puternic influenţate de deciziile
autorităţilor naţionale.
Strategia de politică monetară a BCE ia în considerare evoluţia preţurilor activelor ca
parte a analizelor economice efectuate pentru evaluarea riscurilor pe termen scurt şi mediu
care ameninţă stabilitatea preţurilor (al doilea pilon pe care se bazează deciziile de politică
monetară ale BCE). Evaluarea acestor indicatori are loc în vederea asigurării stabilităţii
preţurilor iar BCE intervine doar dacă stabilitatea este ameninţată (Trichet, 2003, pp. 18-19).
Pe termen scurt o strânsă cooperare între autorităţile naţionale şi BCE ar reprezenta cu
siguranţă o soluţie pentru corectarea dezechilibrelor preţurilor activelor de pe pieţele
naţionale, stabilindu-se momentul intervenţiei şi efectuându-se o evaluare a acestor acţiuni.
Intervenţia efectivă cade însă tot în sarcina autorităţilor naţionale.
Înainte de a sublinia importanţa analizei evoluţiei preţurilor activelor şi adoptării unor
măsuri preventive în cazul sistemului financiar românesc, trebuie să menţionăm că atât piaţa
de capital, cât şi cea imobiliară, chiar dacă nu au ajuns la maturitate de plină, au cunoscut o
dezvoltare considerabilă înainte de declanşarea crizei economice.
În cazul României, evoluţiile preţurilor activelor din ultimii ani au ridicat o problemă
importantă în ceea ce priveşte garantarea stabilităţii financiare. Valoarea imobilelor a crescut
substanţial în ultimii ani, amplificând efectul de avere şi capacitatea de îndatorare prin
utilizarea activelor nefinanciare drept garanţii. Creşterea preţurilor pe această piaţă a fost
considerată de specialişti una artificială. Lichiditatea redusă de pe piaţa imobiliară şi proporţia
considerabilă a activelor nefinanciare în averea totală netă, au diminuat sensibil capacitatea
populaţiei de a gestiona problema unui şoc sistemic.
În ceea ce priveşte preţurile activelor financiare, BNR analizează anumiţi indicatori în
buletinele sale lunare şi în cadrul rapoartelor de stabilitate financiară, dar aceste analize
urmăresc doar nivelul de dezvoltare al pieţelor şi nu identificarea unei creşteri nejustificate a
334

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

335

preţurilor acţiunilor. Informaţiile prezentate în aceste rapoarte nu au contribuit la o corectare a
preţurilor înainte de 2007; drept urmare, în contextul crizei actuale, piaţa de capital din
România a înregistrat o scădere severă (Figura 1).
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Sursa: Bursa de Valori Bucureşti.
Figura 1. Evoluţia indicelui BET

5. Rata dobânzii ca posbil instrument de intervenţie: calcule econometrice
Legătura dintre indicele acţiunilor şi rata dobânzii a mai fost testată în literatura
economică. Andersson şi Lauvsnes (2007) au efectuat un studiu cu privire la sistemul
financiar norvegian şi au arătat că rata dobânzii reprezintă unul dintre determinanţii evoluţiei
indicelui buriser. Asemănător acestui studiu, dorim să vedem dacă evoluţia ratei dobânzii de
referinţă a BNR influenţeză preţurile acţiunilor pe piaţa de capital din România.
Pentru a testa eficienţa utilizării ratei dobânzii în corectarea volatilităţii preţurilor
activelor financiare în cazul României, am utilizat calcule econometrice pe o bază lunară(5).
Pentru că dobânda de referinţă a BNR poate să rămână nemodificată de-a lungul mai multor
luni, am decis să utilizăm un proxy şi anume rata dobânzii pe piaţa interbancară la trei luni
(Romanian Interbank Bid Rate – ROBID), pentru a testa influenţa asupra indicelui BET(6).
Rata dobânzii de pe piaţa interbancară este puternic corelată cu rata dobânzii de referinţă
(Figura 2).
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Figura 2. Rata dobânzii de referinţă a BNR şi ROBID 3M

În ecuaţie au fost introduse o serie de variabile de control pentru validarea relaţiei, dar
rezultatele nu au fost stabile. Ca urmare, am decis să testăm relaţia dintre preţurile activelor
financiare, pe de o parte, şi rata reală a dobânzii şi condiţiile macroeconomice, pe de altă
parte. Deoarece variabilele BET şi rata reală a dobânzii nu sunt staţionare decât în diferenţă,
am utilizat variaţia acestor variabile în ecuaţia finală, care a căpătat următoarea formă:
Δ log_ bett = c + α x Δrrd _ robid 3 + β x ipt −1 + ε t

(1)
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unde: ∆, c, rrd_robid3t, pi şi εt reprezintă variaţia, constanta, rata reală a dobânzii pe
piaţa interbancară la trei luni, indicele producţiei industriale şi respectiv erorile modelului, iar
∆log_bet este randamentul logaritmic al indicelui BET.
Ecuaţia a fost testată pentru perioada ianuarie 2003 – august 2008. Rezultatele testelor
sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1
Rezultatele econometrice
Variabila dependentă: Δlog_bett
Variabilele explicative
Coeficient
c
0.0140
Δrrd_robid3t
-0.0180**
pit-1
0.0010
2
R
0.0748
DW
1.9690
Observaţii:
67
Pragul de semnificaţie: (***) pentru 1%; (**) pentru 5% şi (*) pentru 10%.

t-Statistic
0.6468
-2.1991
0.2250

Se observă că puterea explicativă a modelului este redusă (R2 = 0,07) dar erorile
modelului sunt independente (Durbin-Watson este apropiat de 2).
În ciuda simplicităţii ecuaţiei testate, rezultatele arată că evoluţia indicelui BET este
influenţată negativ de evoluţia ratei dobânzii reale de pe piaţa interbancară la trei luni. Totuşi,
situaţia economiei reale reprezentată aici de lag-ul de ordinul 1 al ratei de creştere a producţiei
industriale nu este semnificativă pentru evoluţia BET. Rezultatele modelului sunt fragile în
acest caz.
Ca urmare, nu putem afirma că rata dobânzii reprezintă un instrument eficient de
intervenţie în corectarea dezechilibrelor aferente evoluţiei preţurilor activelor financiare. Dar
aşa cum am arătat, există o serie de alte instrumente care pot fi utilizate în acest scop.
Recomandarea noastră este ca autorităţile să se implice mai mult în creşterea transparenţei
pieţelor de capital.
6. Concluzii
Investigarea evoluţiei preţurilor activelor reprezintă un element care trebuie să
completeze analizele efectuate de băncile centrale în vederea asigurării stabilităţii. Totuşi,
aceste preocupări nu trebuie să determine autorităţile monetare să intervină automat pe pieţe
pentru a reduce volatilitatea excesivă a preţurilor activelor. Reacţia din partea băncilor
centrale nu trebuie să fie mecanică, dar trebuie să existe. Această implică efectuare unor studii
şi analize complexe, care să permită în special identificarea construcţiei bulelor speculative.
Alegerea instrumentelor de intervenţie trebuie făcută ţinând cont de două elemente:
delimitarea între expansiunea pieţei şi bule speculative, respectiv delimitarea pieţei activelor
financiare de cea a activelor imobiliare, chiar dacă evoluţiile acestora sunt strâns legate.
Chiar dacă politica de rată a dobânzii rămâne principalul instrument de intervenţie,
rezultatele nu sunt întotdeauna cele aşteptate. Autorităţile trebuie să aibă în vedere un mix de
elemente care să permită corectarea dezechilibrelor. Politica de reglementare şi supraveghere,
împreună cu reducerea asimetriei informaţiilor, reprezintă factori utili în prevenirea construirii
bulelor speculative. În consecinţă, rolul BNR în corectarea dezechilibrelor preţurilor activelor
trebuie să devină mult mai important.
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Note
(1)

Gerhard Illing defineşte „bula” (bubble) în următorul fel precis: „din cauza suprainvestiţiilor în
sectorul riscant, preţul activelor în acest sector (sau renta) se depărtează de valorile fundamentale”
(Illing, 2001, p. 6). Astfel, bula este considerată o distorsiune a preţului relativ al unui activ.
(2)
Acest fenomen a fost întâlnit recent în cazul crizei imobiliare din SUA, din septembrie 2007.
(3)
A se vedea rezultatele contradictorii ale lui Rigobon şi Sack (2003, pp. 660-662), pe de o parte, şi
Bohl et al. (2007, pp. 729-731), pe de altă parte.
(4)
Acestea depind de condiţiile macroeconomice din perioada respectivă.
(5)
Am luat în considerare preţurile acţiunilor ca reprezentative pentru evoluţia preţurilor activelor
financiare. Piaţa acţiunilor are o pondere importantă în piaţa de capital din România.
(6)
Relaţia de cauzalitate dintre rata dobânzii şi indicele bursier poate fi privită şi în celălalt sens, în
cadrul funcţiei de reacţie a băncii centrale.
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Rezumat. Evoluţiile macroeconomice din noile state membre ale Uniunii Europene, în
contextul manifestării efectelor crizei globale de pe parcursul anilor 2008 şi 2009, s-au
caracterizat prin eterogenitate şi au fost însoţite de măsuri distincte de politică economică.
Impactul diferit al crizei globale asupra acestor economii poate fi explicat de o serie de
factori diverşi, printre care de o importanţă deosebită sunt poziţia diferită în cadrul ciclului
economic în momentul declanşării şi amplificării efectelor crizei, structura comerţului
internaţional, dependenţa financiară externă de pieţele internaţionale sau contribuţia diferită
a sectoarelor economice la formarea valorii adăugate brute.
Cuvinte-cheie: criza economică; mix-ul de politici macroeconomice; filtre univariate;
ciclul economic; regim de politică monetară.
Coduri JEL: E3, E5, F4.
Coduri REL: 8H, 8M, 10A.
1. Introducere
Evoluţiile macroeconomice din ţările Uniunii Europene (UE) sub impactul crizei
globale care s-a manifestat cu precădere începând cu anul 2008 şi care continuă să îşi facă
simţite efectele şi în prezent se caracterizează prin eterogenitate şi în consecinţă prin
răspunsuri diferite ale mix-ului de politici monetare, fiscale şi de venituri de la o ţară la alta.
La nivelul economiilor europene, în special al noilor state membre, dar şi al altor ţări
dezvoltate şi care nu fac parte din zona euro, există percepţia generală a faptului că revenirea
cererii şi a ofertei agregate la nivelul de dinaintea debutului crizei va fi una treptată, iar
efectele incertitudinilor se vor resimţi cu persistenţă la nivelul tuturor sectoarelor economiei.
Dezechilibrele macroeconomice din ultimul deceniu şi criza financiară internaţională
sunt strâns legate şi interrelaţionate (Obstfeld, Rogoff, 2009, pp. 11-39). Ratele reale mici de
dobândă la nivel global, distorsiunile existente pe piaţa creditului, inovaţiile financiare, dar şi
politicile de curs de schimb şi monetare practicate de ţările emergente, printre care şi China au
contribuit la declanşarea crizei financiare din SUA şi la propagarea sa la nivel mondial.
Premisele crizei financiare din SUA şi motivele transformării acesteia într-o criză economică
la nivel global se regăsesc în politica monetară expansionistă practicată de un număr mare de
bănci centrale care a contribuit la formarea unor bule speculative pe piaţa imobiliară, excesul
de economii la nivel mondial, evaluarea şi acoperirea necorespunzătoare a riscurilor de
contrapartidă, precum şi măsuri de politică monetară inadecvate luate imediat după
declanşarea crizei financiare (Taylor, 2008, pp. 1-18). Referitor la politicile economice în
contextul crizei, implementarea unui program de stimulare fiscală a economiei va ajuta ţările
europene să depăşească perioada de recesiune fără a crea presiuni semnificative asupra cererii
agregate (Krugman, 2009, pp. 20-120).
În ceea ce priveşte statele membre ale UE care nu fac parte din zona euro, trebuie
menţionat faptul că atât efectele crizei economice mondiale, cât şi măsurile implementate de
autorităţile din fiecare ţară, sunt sensibil diferite în grupul de ţări care au regim de ţintire a
inflaţiei faţă de cele cu regim de ţintire a cursului de schimb. Ţările cu un regim de ţintire a
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cursului de schimb au avut mult mai puţin spaţiu de manevră în ceea ce priveşte deciziile de
politică economică fiind constrânse de aranjamentele valutare pe care şi le-au asumat. Un
exemplu în acest sens este dat de evoluţia macroeconomică a statelor baltice(1) de pe parcursul
anilor 2008-2009, care au înregistrat o ajustare economică semnificativă însoţită de
deteriorarea pieţei muncii şi de scăderea încrederii în moneda naţională. În acest context,
principala provocare a politicii monetare şi fiscale a fost menţinerea încrederii în regimul de
curs fix. Ţările cu un regim de ţintire a inflaţiei, care au un regim flexibil al cursului de
schimb, au fost afectate de transmisia slabă a deciziilor de relaxare a politicii monetare prin
canalul dobânzilor, în contextul aversiunii sporite la risc a investitorilor şi a lichidităţii reduse
de pe pieţele financiare. Din categoria statelor noi membre UE care au regim de ţintire a
inflaţiei au fost incluse în analiză: Cehia (CZ), Ungaria (HU), România (RO) şi Polonia (PL),
iar din grupul celor cu regim fix al cursului de schimb: Estonia (EE), Letonia (LV), Lituania
(LT) şi Bulgaria (BG). La aceste ţări au fost adăugate trei state cu economie dezvoltată din
afara zonei euro: Danemarca (DK), Suedia (SE) şi Marea Britanie (UK).
2. Impactul crizei financiare asupra economiilor UE din afara zonei euro
Impactul crizei economice mondiale a fost resimţit diferit de noile state membre ale UE
dar şi de statele cu o economie dezvoltată care nu sunt membre UE. În timp ce unele economii,
cum ar fi Polonia şi într-o măsură mai mică Cehia, au traversat această perioadă de recesiune
fără să cunoască o contracţie majoră a activităţii economice, economii precum cele ale ţărilor
baltice au experimentat reduceri ale PIB real de peste 10% în perioada 2008 T2 – 2009 T2.
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Sursa: Eurostat, calculele autorilor.
Figura 1. Creşterea economică înainte şi după declanşarea crizei economice globale
(medie a ratelor de creştere an la an, date trimestriale)

Aşa cum se poate observa şi din Figura 1, ţările care crescuseră într-un ritm alert în
anii de dinaintea crizei au fost şi cele care au suferit un declin sever al activităţii economice.
Impactul diferit al crizei poate fi evidenţiat şi analizând reacţia pieţei muncii din aceste
economii. Din punct de vedere al modificărilor ratei şomajului şi al ratei de creştere a
salariilor reale, cele mai afectate economii sunt tot cele ale ţărilor baltice urmate de ţările din
centrul şi sud-estul Europei şi în cele din urmă de statele dezvoltate ne-membre UE, aşa cum
se poate observa în figura 2.
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Sursa: Eurostat, calculele autorilor.
Figura 2. Modificarea şomajului şi a ritmului de creştere a salariilor
(procente 2009 T3 faţă de 2008 T3)

Această evoluţie a pieţei muncii este pe de o parte strâns legată de evoluţia activităţii
economice iar, pe de altă parte, reflectă flexibilitatea funcţionării acestor pieţe precum şi
eficienţa politicilor aplicate de autorităţi. În ţări precum Ungaria, România, dar şi Marea
Britanie ajustarea pieţei muncii nu s-a făcut şi prin intermediul salariilor ceea ce poate sugera
un răspuns întârziat al acestor economii la efectele crizei, în primul rând din partea sectorului
public. În ceea ce priveşte analiza pe sectoare a valorii adăugate brute (VAB), se poate
observa din Figura 3 că sectorul industrial s-a contractat în toate economiile însă contribuţia
acestuia la creşterea economică este diferită de la un caz la altul, depinzând atât de
dimensiunea relativă a acestui sector, cât şi de gradul de dependenţă al fiecărei economii de
exporturi.
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Figura 3. Modificarea VAB pe economie şi descompunerea pe sectoare de activitate
(procente 2009 T2 faţă de 2008 T2)

3. Posibile cauze ale evoluţiilor macroeconomice distincte sub impactul crizei
O primă explicaţie pentru reacţiile diferite ale economiilor ţărilor europene care nu
sunt membre ale zonei euro la efectele crizei globale ar putea fi poziţia ciclică diferită a
acestor economii în perioada premergătoare declanşării dificultăţilor financiare generalizate şi
totodată efectele diferite ale crizei asupra capacităţii de ofertă şi a output-ului potenţial. Aşa
cum se poate observa şi în Figura 1, declinul activităţii economice a fost mai accentuat în
economiile care au cunoscut o creştere economică puternică bazată în principal pe o cerere
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excedentară, nesustenabilă pe termen lung. Excesul cererii agregate a fost însoţit de cele mai
multe ori de presiuni inflaţioniste şi de aprecierea puternică a monedelor naţionale ceea ce a
condus la dezechilibre externe concretizate în deficite mari de cont curent. Cauzele care au
condus la aceste dezechilibre ale cererii agregate sunt reprezentate de creşterea excesivă a
salariilor reale şi a creditării care au alimentat creşterea costurilor unitare cu forţa de muncă şi
bule speculative îndeosebi pe piaţa imobiliară. Pe partea de ofertă, efectele crizei mondiale sau făcut resimţite la nivelul tuturor factorilor de producţie şi în toate sectoarele economiilor
analizate însă dimensiunea acestor efecte este dificil de evaluat în contextul actual.
Pentru a cuantifica mărimea dezechilibrului existent la nivelul ofertei şi al cererii
agregate la un anumit moment, principala metodă o reprezintă descompunerea PIB în nivel
potenţial şi gap (deviaţia de la nivelul potenţial). Astfel se poate determina cât din variaţia PIB
real se datorează modificării potenţialului de producţie din economie (stoc de capital, forţă de
muncă) şi cât se datorează modificării excesului/deficitului de cerere.
Pentru toate cele 11 ţări analizate, această descompunere a fost realizată folosind
modele de filtrare univariată: filtrul Hodrick Prescott, band-pass şi Kalman univariat. Datele
privind PIB real desezonalizat(2) sunt preluate din baza de date a Eurostat pentru perioada
1998T1-2009T2(3). PIB potenţial şi deviaţia corespunzătoare rezultă ca medie ponderată a
seriilor rezultate prin cele trei metode diferite de filtrare, ponderile utilizate fiind invers
proporţionale cu volatilitatea seriilor de PIB potenţial obţinute în cazul fiecărei metode.
Figurile 4 şi 5 prezintă ritmul anual de creştere al PIB potenţial, respectiv deviaţia PIB de la
potenţial în T2 2008 şi, respectiv, T2 2009.
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Figura 4. Ritmul de creştere al PIB potenţial în T2 2008 şi T2 2009

Ritmul de creştere a PIB potenţial s-a redus în toate ţările analizate, cea mai puternică
diminuare fiind înregistrată în cazul Lituaniei. Totuşi, evoluţia negativă a ratei de creştere a
PIB real a fost determinată în cea mai mare parte de transformarea excesului de cerere
înregistrat în trimestrul II al anului 2008 într-un deficit semnificativ de cerere pe parcursul
următoarelor patru trimestre.
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Figura 5. Deviaţia PIB de la nivelul potenţial în T2 2008 şi T2 2009
(procente din PIB potenţial)

Ţările care în debutul crizei înregistrau cel mai mare dezechilibru al cererii agregate
relativ la oferta agregată sunt şi cele care au suferit cele mai importante corecţii – este vorba
despre ţările Baltice, Bulgaria şi România. Totuşi, se poate observa că în economia României
se înregistra cel mai mare exces de cerere, dar corecţia care a urmat declanşării crizei
internaţionale a fost abia a patra ca dimensiune. Diferenţa dintre România şi ţările baltice
constă în regimul de curs de schimb – în România, deprecierea monedei naţionale a absorbit o
parte din şocul generat de reducerea cererii externe, diminuarea activităţii economice fiind de
o magnitudine mai redusă.
O altă explicaţie posibilă a reacţiilor macroeconomice diferite la efectele crizei
economice este dată de gradul de deschidere comercială a economiilor respective. Ţinând cont
de gradul mare al deschiderii comerciale a majorităţii economiilor membre UE, canalul
comerţului internaţional reprezintă o cauză majoră a generalizării efectelor crizei economice
la nivelul tuturor economiilor UE. Structura exporturilor şi importurilor dintre ţările membre
UE a constituit o sursă importantă a evoluţiilor macroeconomice divergente sub impactul
crizei globale. Analize recente au demonstrat că ţările cu o pondere însemnată a bunurilor
intermediare şi de capital în comerţul internaţional cu bunuri şi servicii au fost afectate într-o
manieră mai agresivă de declinul activităţii economice pe plan mondial ca urmare a
restrângerii puternice a investiţiilor şi a stocurilor de capital la nivelul producătorilor. Pe de
altă parte, ţările cu o pondere mai mare a bunurilor de consum în structura comerţului
internaţional au suferit mai puţin la impactul crizei ca urmare a reducerii mai temperate a
consumului acestui tip de bunuri la nivel global.
În strânsă legătură cu gradul de deschidere comercială a acestor economii se află şi
măsura în care pieţele financiare din aceste ţări sunt interrelaţionate. În ţările în care gradul de
intermediere financiară este ridicat, efectele crizei economice globale s-au făcut resimţite întro măsură mai mare. Pe fondul creşterii aversiunii la risc a investitorilor, al amplificării
procesului de dezintermediere financiară şi al reducerii veniturilor agenţilor economici,
necesităţile de finanţare din economiile cu sectoare financiar-bancare bine reprezentate au
crescut considerabil. Ca urmare al reducerii surselor de finanţare externă, pe fondul creşterii
primelor de risc asociate economiilor emergente, a avut loc o corecţie substanţială a
dezechilibrelor macroeconomice prin diminuarea deficitelor de cont curent şi restrângerea
semnificativă a activităţii din sectorul privat. Dacă în cazul ţărilor baltice, al Bulgariei şi al
României cele mai profunde restrângeri la nivelul surselor de finanţare a deficitelor de cont
curent s-a datorat altor investiţii de capital (în special împrumuturile acordate de băncile
străine sucursalelor lor) şi investiţiilor străine directe, în cazul Ungariei, Danemarcei sau
Suediei reducerea semnificativă s-a înregistrat în cazul investiţiilor de portofoliu.
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4. Răspunsul politicilor fiscale şi monetare la impactul crizei globale
Cu excepţia Danemarcei şi Suediei toate celelalte ţări cuprinse în această analiză se
caracterizau în perioada de dinaintea debutului crizei financiare printr-o poziţie fiscală
nefavorabilă, evaluată de autorităţile fiecărei ţări ca fiind peste nivelul sustenabil pe termen
lung. În România de exemplu, pe parcursul anului 2007 politica fiscală a fost una
expansionistă, îndeosebi din cauza acordării unor avantaje de natură salarială diferitelor
categorii sociale, pe fondul unui ciclu economic favorabil ceea ce a condus ulterior la
creşterea excesivă a deficitului bugetar ca pondere în PIB (în jur de 5,4% la sfârşitul anului
2008). Principala provocare a politicii fiscale pe parcursul perioadei de manifestare a efectelor
crizei economice a constat în încercarea de a păstra deficitele bugetare în limite rezonabile
concomitent cu implementarea unor măsuri de stimulare a cererii şi ofertei agregate pentru
susţinerea activităţii economice în zona ratelor pozitive de creştere. Ţări precum Letonia,
România sau Ungaria, care au încheiat acorduri de finanţare cu instituţiile financiare
internaţionale(4) vor trebui să implementeze o serie de măsuri stricte, convenite cu aceste
instituţii în vederea reducerii deficitelor bugetare. Printre aceste măsuri se includ pe partea de
cheltuieli publice: reducerea dimensiunii sectorului public şi a salariilor din acest sector,
reducerea costurilor cu pensiile sau a cheltuielilor de capital, iar pe partea de venituri bugetare
în principal lărgirea bazelor de impozitare. Scopul acestor măsuri este reducerea pe un orizont
de până la trei ani a ponderii deficitului bugetar în PIB sub nivelul de 3%. În ţări precum
Lituania sau Estonia măsurile fiscale vizează reducerea anumitor cheltuieli bugetare, de genul
celor da capital sau a transferurilor sociale dar şi creşteri în nivelul taxării. În Cehia şi Polonia
măsurile de politică fiscală nu au fost specifice unei perioade de criză întrucât s-a considerat
că economiile acestor ţări s-au autoreglat prin acţiunea stabilizatorilor automaţi. Un exemplu
în cazul Poloniei îl reprezintă reducerea nivelului taxării muncii din anul 2007, măsură ce a
acţionat pe perioada crizei ca un stimul fiscali acordat angajaţilor dar şi angajatorilor.
Un element semnificativ de incertitudine în evaluarea eficienţei măsurilor de politică
fiscală constă în dificultatea estimării gradului în care oferta agregată a fost afectată de criza
economică şi strâns legat de acest aspect, măsura în care nivelul PIB potenţial s-a redus la
nivelul fiecărei economii, nivel de care depinde evaluarea poziţiei structurale a deficitelor
bugetare. În Figura 6 este prezentată poziţia fiscală a fiecărei economii analizate relativ la
gradul de îndatorare publică. Combinaţia cea mai puţin favorabilă este cea în care deficitul
bugetar ridicat este însoţit de o datorie publică mare, aflată în apropierea sau chiar peste
nivelul limită de 60% din PIB, stabilit prin criteriile de la Maastricht. Într-o astfel de situaţie
se află ţări precum Polonia, Ungaria şi Marea Britanie. Ţinând cont că aceste economii se află
în stadii diferite de dezvoltare se poate concluziona faptul că impactul crizei asupra
componentei fiscale nu a depins într-o măsură semnificativă de gradul de dezvoltare al
fiecărei ţări în parte.
În cazul României, deficitul bugetar excesiv înregistrat la jumătatea acestui an este
acompaniat de o datorie publică, exprimată ca pondere în PIB nominal, moderată ca mărime,
ceea ce oferă posibilitatea sporirii surselor de finanţare externe fără a periclita criteriul de la
Maastricht referitor la ponderea datoriei publice în PIB.
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Figura 6. Deficitul bugetar şi datoria publică
(procente din PIB nominal)

În ceea ce priveşte răspunsul politicii monetare la actualele probleme macroeconomice
ale ţărilor UE, eficacitatea acestor măsuri a contribuit semnificativ la diferenţierea evoluţiilor
recente din aceste ţări. În ţările în care există un regim de ţintire a cursului de schimb, spaţiul
de manevră al deciziilor de politică monetară a fost mult îngrădit de necesitatea asigurării unui
nivel stabil al monedei naţionale faţă de euro. Această limitare s-a propagat asupra economiei
reale, care nu a putut fi susţinută suficient prin măsurile de relaxare a politicii monetare. În
plus, în multe din aceste ţări, în perioada de dinaintea crizei, nivelurile ratelor dobânzii erau
reduse ceea ce a alimentat un exces de cerere excesiv şi o creştere economică nesustenabilă.
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Figura 7. Evoluţia principalilor indicatori monetari
(% 2009 T2 faţă de 2008 T2)

În Figura 7 se poate observa faptul că în ţările cu regim fix de curs de schimb
reducerea ratelor dobânzii a fost de mai mică amploare comparativ cu celelalte economii
supuse analizei, iar scăderea economică a fost mult mai mare, aceasta din urmă fiind însoţită
însă, ca un aspect pozitiv, de o reducere semnificativă a ratelor de inflaţie. În ţări precum
Ungaria şi România, unde există un regim de ţintie a inflaţiei, reducerile ratelor dobânzii au
fost de asemenea limitate atât de problemele de lichiditate existente pe piaţa interbancară, cât
şi de înregistrarea unui nivel ridicat al inflaţiei (deasupra marginii superioare a intervalului din
jurul ţintei centrale) la momentul manifestării crizei economice. La aceste aspecte se adaugă şi
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impactul nefavorabil al crizei globale asupra percepţiei privind riscul investiţiilor pe pieţele
emergente ceea ce a determinat creşterea primei de risc pe aceste pieţe şi implicit menţinerea
unor dobânzi interbancare mult peste cele de politică monetară.
5. Concluzii
Evoluţiile macroeconomice din noile state membre ale UE, în contextul manifestării
efectelor crizei financiare internaţionale ce s-a manifestat cu precădere în anii 2008 şi 2009, sau caracterizat prin eterogenitate şi au fost însoţite de măsuri distincte de politică economică.
Impactul diferit al crizei economice asupra acestor economii poate fi explicat atât de poziţia
diferită a acestor economii în cadrul ciclului economic în momentul declanşării şi amplificării
efectelor crizei, dar şi de factori precum structura diferită a comerţului internaţional,
dependenţa financiară externă distinctă de la o economie la alta sau contribuţia diferită a
sectoarelor economice la formarea valorii adăugate brute. La aceste aspecte se adaugă şi
modul în care măsurile de politică fiscală şi monetară au fost implementate înainte şi după
manifestarea crizei. În particular, în ţările cu un regim fix de curs de schimb, politica monetară
şi cea fiscală au fost supuse unor constrângeri suplimentare generate de necesitatea păstrării
încrederii în monedele naţionale. De asemenea, în ţări precum statele Baltice, Bulgaria sau
România, politica fiscală laxă din perioada anterioară declanşării crizei a afectat funcţionarea
stabilizatorilor automaţi care în perioadele de recesiune economică ar trebui să stimuleze
refacerea cererii agregate prin reducerea impactului fiscalităţii asupra veniturilor disponibile
ale agenţilor economici.
Note
(1)

Estonia, Letonia şi Lituania.
Deoarece pentru Bulgaria nu este disponibilă seria desezonalizată de PIB real, datele brute au fost
ajustate sezonier folosind procedura ARIMA-X12.
(3)
Pentru România, PIB real desezonalizat este disponibil doar pentru perioada 2000T1 – 2009T2.
(4)
Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană, Banca Mondială.
Working Paper, no. 14631.
(2)
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EVOLUŢA ŞOMAJULUI CA RĂPUNS LA IMPACTUL
CRIZEI ECONOMICE ACTUALE
Andreea Claudia ŞERBAN
Academia de Studii Economice, Bucureşti
andre_serban@yahoo.com
Rezumat. Şomajul a crescut brusc în Uniunea Europeană începând din martie 2008 ca
rezultat al crizei economice. Această lucrare reprezintă o ilustrare a şomajului pentru
România şi Uniunea Europeană în timpul acestei perioade, având ca fundal criza economică
actuală.
Cuvinte-cheie: şomaj; rata şomajului; criză financiară; economie subterană;
globalizare.
Coduri JEL: E23, E24, J64.
Coduri REL: 8G, 8E, 12B.
Criza economică a lovit piaţa europeană a muncii, având ca efect scăderea ratelor de
ocupare şi creşterea ratelor şomajului în aproape toate ţările membre ale Uniunii Europene.
Apreciat de unii economişti (R.Salais, N. Bavarez, B. Reinaud) ca o invenţie a lumii
moderne, şomajul, apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe fondul dezvoltării
relaţiilor industriale şi al afirmării muncii salariale ca formă specifică de organizare a
producţiei, este astăzi una din dintre cele mai importante preocupări pentru guvernele şi
forţele sociale din fiecare ţară. Aceasta cu atât mai mult cu cât şomajul a devenit un fenomen
de masă, cu profunde implicaţii economico-sociale. Ocuparea forţei de muncă şi latura sa
negativă – şomajul reprezintă una din problemele de mare actualitate, mai cu seamă în această
perioadă în care economiile lumii şi economia globală sunt în faţa unei noi crize economice.
Criza economică a arătat importanţa activităţii economice globale bazate pe
responsabilitate. Criza actuală a confirmat o dată în plus adevărul fundamental conform căruia
creşterea şi prosperitatea sunt interconectate şi nicio regiune de pe glob nu poate să fie
independentă într-o economie mondială globalizată.
Evoluţia şomajului în perioada crizei economice actuale
După trei ani de scădere continuă a şomajului, criza economică a lovit piaţa muncii în
toată Europa. Atât în zona euro (16 ţări: Belgia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franta,
Italia, Cipru, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria, Portugalia, Slovenia, Slovacia şi Finlanda),
cât şi în Uniunea Europeană (27 ţări: zona euro la care se adaugă Bulgaria, Cehia, Danemarca,
Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Suedia, Marea Britanie), numărul
şomerilor a crescut în fiecare lună după luna cu cel mai scăzut nivel înregistrat (punct de
cotitură) – martie 2008. Începând de atunci, numărul persoanelor afectate de şomaj în zona
euro a crescut cu 3.7 milioane ajungând la un total de 15.0 milioane în mai 2009. În aceeaşi
perioadă în Uniunea Europeană şomajul a crescut cu 5,4 milioane de persoane, ajungând la
21,5 milioane.
Creşterea medie lunară în zona euro de 100.000 de persoane la jumătatea anului 2008 a
atins punctul maxim de 500.000 de persoane în luna ianuarie 2009. Totuşi, în ultimele luni
creşterea s-a domolit. În Uniunea Europeană numărul maxim de şomeri a fost înregistrat tot în
ianuarie 2009 şi s-a situat la aproximativ 800.000 de persoane.
Rata şomajului, ca persoane afectate de şomaj faţă de totalul forţei de muncă, a crescut
de la 7.2% în martie 2008 la 9.5% în mai 2009 în zona euro. În aceeaşi perioadă, rata
şomajului în Uniunea Europeană a crescut de la 6.7% la 8.9%. Rata şomajului în mai 2009
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este cea mai mare din mai 1999 în zona euro, în timp ce pentru Uniunea Europeană este cea
mai ridicată din iunie 2005.
Tabelul 1
Evoluţia şomajului în timpul crizei economice (rată%)
Punct de
cotitură

Situaţia la
punctul de
cotitură **

Situaţia
curentă (sept
2009)

Creştere totală de la
punctul de cotitură
până în sept 2009

Ţara / Zona
Zona euro (16 ţări)
Mar-08
7,2
9,3
2,1
Uniunea Europeană (27 ţări)
Mar-08
6,7
8,9
2,2
Italia*
May-2007
5,9
7,4
1,5
Spania
May-2007
7,9
18,3
10,4
Irlanda
Aug-07
4,5
13
8,5
Luxembourg
Sep-07
4
6,3
2,3
Letonia
Nov-07
5,4
19,1
13,7
Lituania*
Nov-07
4
13,6
9,6
Franţa
Feb-08
7,5
9,8
2,3
Estonia*
Apr-08
3,7
13,5
9,8
Finlanda
Apr-08
6,2
7,3
1,1
Marea Britanie*
Apr-08
5,1
7,9
2,8
Cipru
Aug-08
3,5
5,4
1,9
Cehia
Sep-08
4,3
6,9
2,6
Malta
Sep-08
5,8
7,1
1,3
Polonia
Sep-08
6,8
7,9
1,1
Slovacia
Sep-08
9
11,7
2,7
Slovenia
Sep-08
4,2
5,7
1,5
Ungaria
Oct-08
7,8
9,5
1,7
Austria
Jun-2008
3,6
4,5
0,9
Denemarca
Jun-2008
3,1
6,2
3,1
Suedia
Jun-2008
5,6
8,3
2,7
Grecia*
May-08
7,5
8,9
1,4
Belgia
May-2008
6,6
8,2
1,6
Portugalia
May-2008
7,6
9,2
1,6
România*
May-2008
3,7
6,9
3,2
Bulgaria
Nov-08
5,1
7,2
2,1
Germania
Nov-08
7,1
7,3
0,2
Olanda
Nov-08
2,7
3,5
0,8
* Situaţia curentă este luna iunie 2009.
** Punct de cotitură – conform Eurostat este luna cu cel mai redus nivel al şomajului în perioada
anterioară, ceea nu înseamnă neapărat că şomajul a crescut în permanenţă de atunci, dar nu a atins
niveluri mai reduse.
Sursa: Statistica Eurostat (une_rt_m)

Dacă pentru Uniunea Europeană, privită în ansamblu, şomajul a început să crească
evident din martie 2008, diferenţe care subliniază ritmuri diferite de dezvoltare în diferite ţări,
ne arată că nu există o regulă în ceea ce priveşe începutul manifestării influenţelor actualei
crize. Piaţa muncii în ţările membre variază considerabil în ceea ce priveşte structura şi
reglementarea, astfel că actuala criză economică afectează ţările în mod diferit. Toate ţările
Uniunii Europene experimentează în prezent creşteri ale ratelor şomajului, dar începutul
creşterii diferă considerabil de la ţară la ţară aşa cum se arată în Tabelul 1.
După cum se observă nu diferă numai luna începerii creşterii ratei şomajului.
Intensitatea fenomenului, măsurată prin creşterea totală înregistrată de la momentul
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declanşării creşterii, este de asemenea diferită între ţări. În cele mai multe ţări membre,
creşterea totală a ratei şomajului a fost de 1-3 puncte procentuale de la începutul crizei. Dar
sunt ţări unde creşterea este mult mai puternică cum este cazul ţărilor baltice – Estonia,
Letonia, Lituania – şi al Spaniei.
Evoluţia şomajului şi creşterea economică
Aşa cum am apreciat, fără a exista incertitudini metodologice, ratele şomajului au
înregistrat creşteri în toate ţările Uniunii Europene. Şomajul este un “rău” social la fel cum
producţia este un “bine” social. La nivelul întregii economii, consecinţa cea mai importantă a
şomajului este producţia pierdută. Deoarece şomerii involuntari ar dori să muncească dar nu
îşi găsesc o slujbă, se iroseşte în acest mod o parte din producţia potenţială. Acest efect se
manifestă mai accentuat în perioadele de recesiune. Astfel scade producţia, scad veniturile
firmelor, scad veniturile statului din impozite şi astfel populaţia este afectată din nou prin
reducerea transferurile guvernamentale. În contextul în care nevoile sunt nelimitate iar
resursele sunt rare, această pierdere a producţiei reprezintă bunuri economice ce ar fi putut fi
produse, dar care s-au pierdut pentru totdeauna.
Economiştii britanici Richard Layard, Stephen Nickell şi Richard Jackman (‘Criza
şomajului’) afirmau cu privire la consecinţele şomajului: „Şomajul contează. În general el
reduce producţia şi venitul total. El creşte inegalitatea, întrucât şomerii pierd mai mult decât
cei angajaţi. Şomajul erodează capitalul uman. Şi, în final, implică costuri psihice. Oamenii
simt nevoia să fie utili. Deşi prin şomaj creşte timpul liber, valoarea acestuia este de departe
anulată de durerea respingerii.”
Economistul francez Michel Didier pune pe primul loc între cauzele şomajului slaba
creştere economică. El apreciază că diminuarea creşterii este răspunzătoare pentru mai mult
de un şomer din doi. Şomajul şi creşterea evoluează în sens invers, însă între ele există
„amortizoare serioase”, în sensul că o scădere a producţiei cu 30% - 40% determină o scădere
a ocupării cu 5%, ceea ce este totuşi mult. Acelaşi economist afirma că pentru a creşte
ocuparea trebuie salvgardată creşterea, referindu-se la creşterea spontană, rezultat al activităţii
oamenilor. Acesta este tipul de creştere durabilă, căci creşterea artificială susţinută de
cheltuieli publice nu poate să dureze. Rolul statului este numai acela de a crea cadrul de
acţiune, de a face posibile iniţiativele întreprinzătorilor particulari şi nu de a se subsitui lor.
Creşterea economică a suferit încetiniri între al doilea trimestru al anului 2008 şi al
doilea trimestru al anului 2009. Uniunea Europeană a înregistrat o scădere de 5% în PIB real.
Inevitabil, aceasta s-a reflectat pe piaţa muncii, unde reducerea cererii de muncă a determinat
reducerea numărului locurilor de muncă.
Tabelul 2
Evoluţia PIB real (%) şi şomajul (%) între 2008Q2 and 2009Q2
-%Ţara / Zona
Zona euro (16 ţări)
Uniunea Europeană (27 ţări)
Belgia
Bulgaria*
Cehia
Denemarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
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PIB real
2008Q2 2009Q2
-4.8
-4.9
-3.7
-4.9
-5.5
-7.0
-5.9
-15.8
-7.3
-0.3

Şomaj
2008Q2 2009Q2
1,9
1,9
1,2
0,5
2,1
2,9
0
9,5
6,7
1,7
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-%Ţara / Zona
Spania
Franţa
Italia
Cypru
Letonia
Lituania
Luxembourg
Ungaria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portugalia
România**
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Marea Britanie
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PIB real
2008Q2 2009Q2
-4.2
-2.8
-6.0
-0.7
-17.4
-21.1
-5.3
-7.3
-3.0
-5.2
-4.5
1,1
-3.7
-8.3
-9.0
-5.4
-8.9
-6.1
-5.5

Şomaj
2008Q2 2009Q2
7,5
1,8
0,6
1,6
10,4
9,1
1,3
2
1,2
0,5
1,3
0,8
1,7
2,3
1,5
1,3
2,3
2,4
2,4

Sursa: Eurostat, Naţional Accounts (namq_gdp_k, namq_aux_pem).

Concomitent cu reducerea PIB, cele mai multe state membre au înregistrat o creştere
rapidă în numărul şomerilor. Germania a fost singura ţară în care şomajul a crescut
nesemnificativ. Evident, reducerea producţiei nu s-a regăsit într-o creştere corespunzătoare a
şomajului. În Uniunea Europeană, rata şomajului a crescut în medie cu „numai” 2.7% (2% în
zona euro). Spania este singura ţară care a înregistrat o creştere a ratei şomajului mai mare
decât modifcarea PIB din al doilea trimestru al anului 2008 până la aceeaşi perioadă a anului
2009 (Tabelul 2).
Este o normalitate faptul că reducerea/creşterea PIB şi ocuparea/şomajul evoluează
diferit, atât ca dimensiune, cât şi manifestare în timp (nivelul ocupării reacţionează la
creşterea economică cu un anumit decalaj) datorită mai multor motive, unele dintre ele fiind
mai relevante în timpul crizelor economice. În astfel de perioade, angajatorii se pot folosi de
posibilitatea de a trece angajaţii pe program redus sau de a reduce numărul orelor de muncă
folosind alte metode, evitând astfel concedierile. Aceste practici au fost încurajate de guverne
care şi-au asumat unele dintre costurile implicate de schemele de reducere temporară a
programului de lucru.
Şomajul în rândul tinerilor
Şomajul în rândul tinerilor a crescut în zona euro începând cu primul trimestru al
anului 2008, având acelaşi trend că şi şomajul total, dar creşterea a fost mult mai accentuată.
Şomajul în rândul tinerilor a crescut cu 3,9% în zona euro între primul trimestru al anului
2008 şi primul trimestru al anului 2009, ajungând la o rata de 18.4%. În Uniunea Europeană
creşterea a fost de 3,7%, ajungând la o rată de 18,3% în primul trimestu al anului 2009. În
aceeaşi perioadă, rata totală a şomajului a crescut cu 1.6% în zona euro şi cu 1,5% în Uniunea
Europeană. În primul trimestru al anului 2009, 4.9 milioane de persoane cu vârsta între 15-24
de ani erau şomeri, dintre care 3,1 milioane locuiau în zona euro. Aceasta reprezintă o creştere
de aproximativ 900.000 de persoane în Uniunea Europeană şi de 600.000 de persoane în zona
euro din primul trimestru al anului 2008. Rata şomajului în rândul tinerilor are valori cuprinse
între 6% în Olanda şi 33,6% în Spania în primul trimestru din 2009. Ratele şomajului în
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rândul tinerilor sunt semnificativ mai ridicate decât ratele totale ale şomajului din fiecare ţară.
Trebuie amintit faptul că o parte semnificativă dintre persoanele cu vârste între 15-24 ani sunt
în afara pieţei muncii. Ratele şomajului sunt exprimate ca procente din forţa de muncă
(angajaţi plus şomeri).
În România rata şomajului în rândul tinerilor a înregistrat cel mai scăzut nivel din
perioada anterioară în iunie 2008, 17,4%. În perioada următoare, trendul a fost crescător,
atingând în primul trimestru din 2009 nivelul de 21,3%.
În general, tinerii sunt lipsiţi de calificare şi de experienţă, situaţie ce îi face vulnerabili
din punct de vedere al posibilităţii găsirii şi ocupării unui loc de muncă. Aceasta îi determină,
în cele din urmă, să accepte locuri de muncă mai puţin atractive din punct de vedere al
remunerării şi al calificării cerute, deci să accepte locuri de muncă slab platite şi cu un nivel
de pregătire cerut sub cel pe care l-au dobândit în urma cursurilor sau formelor de învăţământ
pe care le-au urmat.
Tinerii sunt cei mai expuşi concedierilor, după principiul „ultimul venit, primul
plecat”, neluându-se în calcul de cele mai multe ori criteriile de eficienţă şi calificare. Se
consideră că ei se pot adapta mai rapid şi poate chiar mai bine la un alt loc de muncă, cu alte
cerinte şi competenţe decât persoanele mai în vârstă, ceea ce amplifică riscul de a fi şomer cel
puţin pentru o perioadă scurtă de timp.
Tinerii au o mobilitate ocupaţională ridicată, ei sunt dispuşi la experimentări în mai
mare măsură decât populaţia mai în vârstă. Ei acceptă cu mai multă uşurinţă schimbarea unui
loc de muncă sigur cu altul mai puţin sigur, dar mai bine remunerat şi care îi solicită
calificarea pe care a dobândit-o în şcoală. Ba poate chiar mai mult: ei renunţă la locul de
muncă pe care îl au în prezent fără să aibă altul unde să poată să înceapă imediat lucrul, dar îl
părăsesc din dorinţa de a avea mai mult timp pentru a putea căuta o slujbă care să le satisfacă
în mai mare masură cerinţele.
Rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor poate avea şi alte explicaţii care nu ţin de
imposibilitatea găsirii unui loc de muncă:
• Refuzul de a accepta constrângerile, rigoarea şi disciplina pe care le implică o
muncă socializată, în condiţiile în care diferenţa dintre salariul potenţial şi indemnizaţia de
şomaj este relativ mică pentru a merita „sacrificiul”.
• Posibilitatea de a presta activităţi aducătoare de venit în economia subterană şi de a
primi în acelaşi timp indemnizaţia de somaj.
Dacă tinerii sunt afectaţi de şomaj pe perioade mari, aceştia îşi vor pierde încrederea în
propriile forţe, îndemanarea şi capacităţile dobândite în instituţiile de învăţământ sau în
cursurile de calificare pe care le-au urmat, producându-se aşadar deteriorarea, uneori
ireversibilă, a calităţilor fizice şi psihice necesare desfăşurarii unei activităţi în calitate de
salariat, aceasta cu atât mai mult cu cât ei nu au avut timp să-şi consolideze foarte bine
cunoştinţele şi deprinderile dobândite în şcoli. Deteriorarea calităţilor necesare în procesul de
muncă odată cu creşterea perioadei de inactivitate este un fenomen întâlnit la toate categoriile
de populaţie iar gravitatea lui se amplifică odată cu vârsta.
Şomajul în funcţie de nivelul de instruire
Analiza impactului crizei economice asupra şomajului arată că oamenii au fost afectaţi
diferit în funcţie de nivelul de instruire. Analizând nivelul de instruire, se observă că
persoanele cele mai afectate sunt acelea care au studii primare. Multe dintre aceste persoane
lucrau în construcţii sau în industria automobilelor, ambele fiind serios afectate de criză.
Între al doilea trimestru al anului 2008 şi aceeaşi perioadă a anului 2009, şomajul celor
cu nivel de educaţie primar a crescut cu 3,4% în Uniunea Europeană şi cu 3,5% în zona euro.
Pentru cei cu studii medii, şomajul a crescut cu 1,8% în Uniunea Europeană şi cu 1,5% în
zona euro. Spre deosebire de aceştia, pentru persoanele cu studii medii s-au înregistrat creşteri
mult mai reduse ale ratei şomajului, 1%, respectiv 1,1%.
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Pentru comparaţie, între al doilea trimestru al anului 2007 şi al doilea trimestu al
anului 2008 modificările în rata şomajului au fost mult mai reduse. Şomajul pentru cei cu
şcoală primară a crescut cu 0.4% în Uniunea Europeană şi cu 0,7% în zona euro. Pentru cei cu
studii medii şi superioare s-au înregistrat chiar scăderi aşa cum se observă în Tabelul 3.
În Strategie Europeană privind Ocuparea Forţei de Muncă se arată că educaţia şi
pregătirea sunt factori esenţiali pentru dezvoltarea potenţialului pe termen lung al Uniunii
Europene pentru competitivitate şi pentru coeziune socială. Politicile privind educaţia şi
pregătirea trebuie să-şi mărească eficienţa prin creşterea nivelului mediu al populaţiei calificate,
pentru a asigura o adecvare mai bună între calificare şi nevoile pieţei muncii şi pentru a creşte
astfel nivelul de ocupare a forţei de muncă şi al productivităţii. Ar trebui, de asemenea, să se
reducă inegalitatea prin îmbunătăţirea perspectivelor de ocupare a forţei de muncă în rândul
celor cu nevoile cele mai mari, incluzând persoanele dezavantajate şi imigranţii.
Tabelul 3
Modifcări în rata şomajului pe niveluri de instruire* (%)
2007Q2-2008Q2
Primar
Mediu
Ridicat

2008Q2-2009Q2
Primar
Mediu
Ridicat

Ţara / Zona
Uniunea Europeană (27
countries)
0,4
-0,5
-0,1
3,4
1,8
1,0
Zona euro (16 ţări)
0,7
-0,2
-0,3
3,5
1,5
1,1
Belga
-1,7
-1,1
-0,9
2,4
0,8
0,6
Bulgaria
-2,3
-0,8
-0,5
-0,3
0,7
0,8
Cehia
-1,7
-1,2
0,2
5,3
2,3
0,5
Denemarca
-0,6
-0,2
-0,8
3,8
2,6
2,1
Germania
-1,2
-0,8
-0,3
0,5
0,0
0,1
Estonia
-3,3
-1,2
-0,3
23,1
11,0
3,2
Irlanda
1,1
0,8
0,3
9,1
8,1
4,0
Grecia
-0,4
-1,3
-0,8
2,0
1,8
0,9
Spania
3,9
2,1
0,7
10,5
7,0
3,7
Franţa
-1,0
-0,3
-1,0
2,3
2,3
0,9
Italia
1,8
0,8
0,3
0,3
1,1
0,1
Cypru
-0,5
-0,4
0,4
2,7
2,3
1,3
Letonia
-1,3
1,0
0,6
21,3
11,0
3,4
Lituania
2,9
0,3
0,3
17,7
11,2
2,8
Luxembourg
0,5
3,4
-1,2
3,3
-2,3
1,4
Ungaria
1,8
0,7
-0,1
3,8
2,0
1,1
Malta
-0,2
:
:
0,7
0,7
:
Olanda
-0,6
-0,3
-0,3
0,4
0,4
0,6
Austria
-1,8
-0,6
-1,0
2,8
1,0
0,7
Polonia
-3,3
-2,9
-0,2
1,9
1,1
0,0
Portugalia
-0,6
-0,4
-0,7
2,2
2,1
0,1
România
-0,2
-1,2
-0,4
0,3
0,9
0,3
Slovenia
-0,3
-0,6
-0,1
1,7
2,0
0,1
Slovacia
-1,0
-1,2
-0,3
-3,4
2,6
-0,3
Finlanda
0,4
-0,8
-0,4
3,9
2,9
0,6
Suedia
0,9
-0,6
-0,5
2,7
2,8
1,3
Marea Britanie
0,1
0,1
0,1
3,7
2,9
1,4
* Nivelul Primar se referă la studii primare si gimnaziale (ISCED level 0-2), Nivelul mediu se referă la
studii (ISCED level 3-4) şi nevelul ridicat se referă la studii universitare si postuniversitare (ISCED
level 5-6): nu sunt date disponibile
Sursa: EU Labour Force Survey, educ_renrlrg1
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Natura problemei cu care ne confruntăm în prezent se poate exprima în felul următor.
Oamenii din economia gloabală au aceleaşi abilităţi ca şi înainte de criză, iar tehnologiile şi
resursele sunt aceleaşi ca înainte de criză. Problema este eşecul organizaţional, al coordonării
şi eşecul politicilor macroeconomice. Eşuăm în a-i pune să lucreze pe aceşti oameni pentru a
produce output. Ceea ce subliniază importanţa politicilor economice şi a organizării. Nu
resursele noastre sunt cele care au dispărut, ci felul în care organizăm aceste resurse pentru a
crea locuri de muncă şi valoare. Provocarea de acum este de a încerca să creăm cererea
agregată care să readucă resursele înapoi unde le este locul, la muncă.
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Rezumat. În contextul crizei actuale, acum mai mult ca niciodată, supravegherea
financiară joacă un rol semnificativ. Această lucrare prezintă trei modele principale de
supraveghere, prezente în ţările europene: modelul instituţional (sistemul bancar, al
asigurărilor şi al titlurilor de valoare), modelul funcţional (supravegherea prin obiective) şi
modelul centralizat (autoritate unică de supraveghere). Fiecare model este analizat prin
avantajele şi dezavantajele sale. Una din întrebările principale se referă la modelul cel mai
adecvat pentru supravegherea financiară, o problemă pentru care această lucrare caută
răspuns.
Cuvinte-cheie: supraveghere financiară; model instituţional; model funcţional; model
centralizat; state europene.
Coduri JEL: G2, K2;
Coduri REL: 11A, 11B, 11C.
1. Introducere
Criza actuală, care a început în 2007-2008, impune o revizuire a caracteristicilor
arhitecturii de supraveghere financiară. Această criză a subliniat incapacitatea pieţei de a
asigura combinaţia optimă între stabilitate şi eficienţă şi necesită o urgentă revizuire a
sistemelor de supraveghere ale instituţiilor şi pieţelor financiare. În ultimii ani, găsirea unui
format adecvat pentru reglementarea şi supravegherea activităţii financiare a stârnit un interes
considerabil în Europa. Multe ţări încep reforme, în timp ce altele, care au trecut printr-o
rundă de reforme, îşi revizuiesc din nou arhitectura.
Literatura de specialitate referitoare la arhitectura supravegherii financiare a încercat să
arate impactul pe care sistemul de supraveghere îl are asupra performanţelor din industria
bancară şi financiară. În zilele noastre, una din preocupările principale este de găsi un model
corespunzător pentru supravegherea financiară. Acesta este şi scopul prezentei lucrări.
2. Analiza modelelor de supraveghere financiară
Menţinerea şi creşterea capacităţii de supraveghere şi a eficacităţii supravegherii ar
trebui să fie obiectivul principal al oricărei reforme de reglementare propuse. În ţările
europene există diferite tipuri de control financiar naţional. Am identificat trei modele
principale existente în statele europene (Cervellati, Fioriti, 2006, pp. 2-3):
• Supravegherea instituţională: presupune segmentarea tradiţională a sistemului
financiar în trei sectoare principale: sectorul bancar, sectorul titlurilor de valoare (securities) şi
sectorul de asigurări;
• Supravegherea funcţională (sau supravegherea prin obiective): fiecare funcţie de
supraveghere se află sub jurisdicţia unei anumite autorităţi, independent de subiectul
supravegheat; prin urmare, nu există nici o separare strictă între sectoare, fiecare autoritate are
competenţe de reglementare şi supraveghere transsectoriale;
• Supravegherea centralizată (supravegherea unică): există o singură autoritate de
supraveghere asupra întregului sistem financiar.
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În practică este dificil să găseşti o aplicare pură a acestor modele, în timp ce sistemele
de supraveghere sunt rezultatul unor cadre juridice diferite din statele membre şi a modului în
care se dezvoltă sistemele lor financiare.
2.1. Modelul instituţional de supraveghere
Supravegherea instituţională sau modelul pe verticală s-a dezvoltat ca un răspuns la
marea criză din 1930. Se mai numeşte şi sistemul pe „trei pilón”, pentru că această abordare
urmăreşte segmentarea pieţelor financiare în trei sectoare de bază: servicii bancare, de
asigurări şi piaţa titlurilor de valoare (securities). În general, există trei autorităţi diferite,
fiecare având toate competenţele de supraveghere şi de reglementare necesare.
Din punct de vedere istoric, structura de supraveghere în multe jurisdicţii a fost bazată
pe o abordare instituţională. Acest model încă se găseşte în mai multe state europene
principale (Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Grecia), precum şi în alte părţi ale lumii.
În Europa, Grecia este unul dintre cele mai reprezentative exemple de aplicare pură a
modelului instituţional, cu trei autorităţi care au responsabilităţi în sectorul bancar, în piaţa
valorilor mobiliare şi în piaţa asigurărilor. Banca centrală a Greciei exercită supravegherea
bancară, în timp ce Comisia Pieţelor de Capital are sarcina de a supraveghea brokerii,
furnizorii de servicii de investiţii, fonduri de investiţii, schimburile comerciale şi post
furnizorii de servicii. Direcţia Privind Asigurările şi Problemele Actuariale face parte din
Ministerul Dezvoltării şi este responsabilă de supravegherea acestora.
Şi în România funcţionează modelul instituţional de supraveghere.
Principalele avantaje ale abordării instituţionale: permite linii de separare între
diferitele sectoare financiare, facilitează punerea în practică a competenţelor de supraveghere;
implică serioase expertise şi specializări ale supravegherii.
Unul dintre dezavantaje este că acest model nu este în măsură să asigure un sistem
stabil de controale, într-un context caracterizat de o creştere rapidă a conglomeratelor
financiare, de integrare progresivă a pieţelor financiare, de estompare a graniţelor dintre
sectoare financiare.
Această abordare este ce în ce mai dezbătută şi criticată, ca urmare a evoluţiilor pieţei:
grupurile financiare mai mari de servicii includ de cele mai multe ori, mai multe domenii:
bancar, de asigurări, servicii de valori mobiliare, inclusiv managementul activelor, servicii
bancare de investiţii de specialitate, de leasing, capitalul de risc, şi aşa mai departe.
Consecinţa acestei abordări este inconsecvenţa: diferitele reglementări se aplică
activităţilor financiar identice sau comparabile, în funcţie de clasificarea firmelor care intră în
activitate. După un timp în care au fost integrate într-una dintre cele trei linii de supraveghere,
unele activităţi s-au dezvoltat în afara structurii pe cei trei piloni. Tot mai multe firme sunt
active în mai multe segmente, cel mai evident fiind grupul bancă-asigurare.
2.2. Modelul funcţional de supraveghere
În conformitate cu abordarea funcţională, supravegherea ar trebui să fie structurată dea lungul funcţiior sau de-a lungul liniilor de obiective urmărite de diferite aparate de
reglementare. Ar trebui să existe un supraveghetor diferit pentru fiecare dintre obiectivele
urmărite, sau cel puţin pentru cele mai importante. O singură firmă va fi supravegheată de mai
multe autorităţi, fiecare aplicându-şi propriile sale norme. Prin urmare, devine adamant să
identifice în mod clar obiectivele diferitelor reglementări aplicabile şi liniile de frontieră care
le separă.
Acest mod de a rezolva problemele de supraveghere a fost adesea numit abordarea
„twin peaks”. Acest concept implică două instituţii de supraveghere: o instituţie responsabilă
cu supravegherea prudenţială, şi o altă instituţie, responsabilă cu supravegherea normelor de
conduită profesională, inclusiv a valorilor mobiliare, a investiţiilor de supraveghere a
fondurilor. (Wymeersch, 2006, pp. 15-16).
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Olanda a introdus o abordare similară, banca centrală fiind responsabilă cu
supravegherea prudenţială a băncilor, companiilor de asigurări şi fondurilor de pensii, în timp
ce autoritatea de piaţă are grijă de normele de conduită profesională, inclusiv a întreprinderilor
de investiţii.
Sistemul anterior de supraveghere privind asigurările şi sectorul bancar s-a bazat pe
întreprinderi. Banca Olandeză, în principal supraveghează instituţiile de credit, în timp ce
Pensioen & Verzekeringskamer (Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor) supraveghează
fondurile de pensii şi societăţile de asigurări.
În 30 octombrie 2004, banca centrală şi Autoritatea de Supraveghere a Pensiilor şi
Asigurărilor din Olanda au fuzionat într-o singură autoritate de supraveghere. În schimb,
începând cu 1 martie 2002, supravegherea pe piaţa valorilor mobiliare a fost atribuită
Autorităţii Olandeze pentru Pieţele Financiare. Prin urmare, dacă fosta supraveghere a fost
axată pe diferite segmente ale sectorului financiar, în zilele noastre este de-a lungul liniilor
funcţionale: banca centrală şi Autoritatea de Supraveghere a Pensiilor şi Asigurărilor sunt
responsabile de asigurarea supravegherii prudenţiale, în timp ce Autoritatea pentru Pieţele
Financiare efectuează desfăşurarea activităţii supravegherii (Cervellati, Fioriti, 2006, p. 12).
Un avantaj al acestei abordări ar fi că aceasta permite o identificare mai adecvată şi o
supraveghere a mai multor firme care oferă doar o gamă limitată de servicii financiare, sau
sunt prea mici pentru a ridica probleme prudenţiale şi, prin urmare, nu poate fi necesar să fie
supuse la întreaga gamă de supraveghere tradiţională. Aici, s-ar putea menţiona doar firmele
care acţionează ca intermediari (brokeri).
Unul dintre dezavantaje este faptul că, costul de reglementare ar deveni prea mare, din
cauza numărului mare de instituţii de supraveghere. Conflictele “de frontieră” între autorităţile
de supraveghere ar deveni imposibil de gestionat. În funcţie de numărul de funcţii identificate,
va exista o multitudine de supraveghetori, fiecare având competenţe pentru un mic segment de
afaceri din ansamblu, însă fără vederea de ansamblu. Autorităţile de supraveghere multiple
vor fi probabil mai puţin eficiente.
2.3. Modelul centralizat de supraveghere
Modelul centralizat prevede doar o autoritate de supraveghere, cu responsabilităţi pe
toate pieţele şi sectoarele financiare. În ultimii ani, marile schimbări care au caracterizat
sistemele financiare, cum ar fi creşterea rapidă a conglomeratelor, au determinat mai multe
guverne naţionale să revizuiască arhitectura supravegherii sectorului financiar.
Linia de demarcaţie între sistemul bancar şi cel de asigurări devine din ce în ce mai
neclară în cadrul grupurilor financiare (bănci-grupuri de asigurări). Cu toate că reglementările
previn ca activitatea bancară şi de asigurări să se dezvolte în cadrul unei singure companii,
integrarea economică între diferitele activităţi de servicii financiare a fost larg răspândită.
Acest model centralizat de supraveghere a dominat stadiul incipient al sistemelor
financiare, atunci când banca centrală a fost, în mai multe ţări, singura instituţie de
supraveghere, având în vedere importanţa băncilor în ţările dezvoltate.
De obicei în prezent, supraveghetorul unic diferă de banca centrală, şi este responsabil
pentru supravegherea şi reglementarea tuturor segmentelor din sectorul financiar, având în
vedere toate obiectivele de reglementare: stabilitatea micro şi macro, transparenţa şi
concurenţa. În Europa, modelul supravegherii integrate a apărut pentru prima oară în ţările
scandinave (Norvegia, Danemarca şi Suedia), la mijlocul anilor 1980. Cele mai multe dintre
statele membre ale UE au adoptat, de asemenea, modelul centralizat: Marea Britanie,
Germania, Austria, Irlanda, Belgia, Finlanda, Luxemburg.
La data de 1 ianuarie 1988, Danemarca şi-a stabilit autoritatea unică de supraveghere,
Finanstilsynet (Autoritatea Daneză de Supraveghere Financiară), ca parte a reorganizării
Ministerului Industriei. Autoritatea a rezultat din integrarea autorităţilor din domeniul bancar
şi de asigurări. În prezent, Autoritatea Daneză de Supraveghere Financiară are responsabilităţi
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legate de supravegherea întreprinderilor financiare şi de valori mobiliare a pieţei, proiectul de
legi financiare, emiterea de ordine executive şi de circulaţie a informaţiilor.
Ca o consecinţă a crizei bancare de la începutul anilor 1990, Suedia în schimb a
înfiinţat, în 1991, Autoritatea de Supraveghere Integrată, Finansinspektionen. Autoritatea este
responsabilă pentru supravegherea activităţilor din piaţa valorilor mobiliare, precum şi în
sectoarele de credit şi de asigurări; ea promovează stabilitatea şi eficienţa sistemului financiar
şi asigură protecţia consumatorilor. În afară de funcţiile de supraveghere, Autoritatea Suedeză
de Supraveghere Integrată efectuează, de asemenea, o activitate de reglementare, prin
emiterea de norme, pe care participanţii de pe piaţă trebuie să respecte (Cervellati, Fioriti,
2006, pp. 4-7).
Modelul integrat de supraveghere încearcă să rezolve multe dintre problemele care au
fost menţionate în celelalte modele de supraveghere. Avantajele sunt multiple. Un model
integrat îi va permite supraveghetorului să aibă o viziune integrată şi mai bună privind servicii
multi-grupuri financiare şi să analizeze riscurilor în fiecare dintre entităţi, în contextul mai
larg al grupului în ansamblul său.
Deci, calitatea şi eficienţa activităţii de supraveghere ar trebui să fie îmbunătăţite.
Integrarea supravegherii poate conduce la un schimb continuu de idei şi experienţe în aceeaşi
organizaţie şi asigură o mai bună înţelegere a problemelor comune. Costurile sunt reduse, din
cauza existenţei unei autorităţi unice de supraveghere.
Un dezavantaj al supravegherii financiare centralizate este că, în timp devine prea
mare, prea greu de gestionat şi prea puternic.
3. Concluzii
În contextul crizei actuale, acum mai mult ca niciodată, supravegherea financiară are
un rol important. Dintr-un punct de vedere teoretic, nu există cel mai bun model pentru a alege
dintre cele pe care le-am descris. Fiecare model are avantaje şi dezavantaje, iar importanţa lor
variază în funcţie de specificul ţării în care acestea sunt aplicate.
Tabelul 1
Modele de supraveghere în ţările europene
Ţara
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Cehia
Danemarca
Elveţia
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Islanda
Irelanda
Italia
Latvia
Liechtenstein
Lituania
Luxembourg
Malta
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Instituţional

Modelul de supraveghere
Funcţional /Alte modele

Centralizat
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ţara
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Romania
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria

Instituţional
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Modelul de supraveghere
Funcţional /Alte modele

Centralizat
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sursa: Wymeersch 2006, pp. 41-56.

Regimurile de supraveghere financiară variază de la o ţară la alta. În trecut, în multe
ţări, structura de supraveghere s-a bazată pe o abordare instituţională. Dar, noi tehnici, noi
metode şi noi modele de supraveghere sunt explorate. În Europa, există o rapidă schimbare în
materie de reglementare şi supraveghere, atât la nivel naţional şi la nivel european. Pieţele
sunt într-o continuă dezvoltare. Ca o consecinţă, tot mai multe state europene au optat pentru
un model de supraveghere centralizat, fiind văzut ca cel mai bun model pentru ei în arhitectura
de supraveghere.
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Rezumat. Criza de lichiditate din ultima perioadă a determinat experţii
guvernamentali, experţii băncilor centrale şi pe cei ai FMI să elaboreze noi metode de
evaluare a riscului de lichiditate şi a celui de solvabilitate şi să analizeze sustenabilitatea
datoriei externe. În toate statele afectate de criza financiară, principalii indicatori
macroeconomici se încadrau în limite normale şi nimeni nu ar fi putut să prevadă că în
viitorul apropiat vor suferi grave crize de lichiditate generate de creşterea datoriei externe pe
termen scurt sau a datoriei externe private. În aceste circumstanţe, metodologia de analiză a
datoriei externe a fost schimbată şi pentru a simula posibilitatea apariţie unor asfel de crize
în viitor se va folosi stress testing-ul.
Cuvinte-cheie: datorie externă; lichiditate; sustenabilitate; produs intern brut; serviciul
datoriei externe.
Cod JEL: F34.
Cod REL: 8B.
1. Introducere
Sustenabilitatea datoriei externe este un element cheie în analiza stabilităţii financiare
a economiei unei ţări. Rolul sustenabilităţii datoriei externe creşte cu atât mai mult când avem
de a face cu o ţară a cărei economii se află în curs de tranziţie.
Studiile privind sustenabilitatea datoriei externe sunt apanajul organismelor financiare
internaţionale şi al băncilor centrale. Astfel, aceste instituţii care sunt recunoscute şi datorită
lucrărilor de cercetare pe care le elaborează au scos la iveală un nou reper pe care trebuie să îl
avem în vedere în momentul în care analizăm stabilitatea financiară a unei economii. Punctul
de plecare la constituit lucrarea FMI „Evaluarea sustenabilităţii”, lucrare aprobată în mai 2002
de Timothy Geithner – Director în cadrul FMI la acea vreme, actualmente Secretar de Stat a
Trezoreriei SUA.
În cadrul articolului mentionat în paragraful anterior, autorii au folosit o analiză de
sensitivitate pentru a evidenţia mişcările indicatorilor macroeconomici care afectează
sustenabilitatea datoriei externe. În plus, pe lângă acest procedeu în cadrul acestei cercetări am
folosit un scenariu de criză. Acest scenariu de criză se bazează pe o simulare Monte Carlo
asupra căreia este aplicat un stress testing. O astfel de analiză putând lua în considerare
modificări majore ale indicatorilor macroeconomici care sunt rezultatul unor derapaje ale
funcţionarii sistemului financiar.
2. Datoria externă
Împrumuturile externe permit unei ţări să investească şi să consume peste posibilităţile
sale curente interne şi, de fapt, să finanţeze formarea capitalului nu numai prin mobilizarea
economisirilor interne ci şi prin folosirea economisirilor ţărilor cu capital în surplus.
Împrumuturile externe pot conduce către o creştere economică mai rapidă, permiţând
finanţarea unui volum de investiţii mai substanţial şi antrenarea mobilizării resurselor de care
dispune ţara respectivă, conferindu-le totuşi o utilizare într-o manieră mai rezervată, mai
prudentă, dar şi mai eficientă. Aceste împrumuturi pot servi, de asemenea, la finanţarea
deficitelor temporare ale balanţei de plăţi şi pot oferi autorităţilor soluţia evitării luării de
măsuri „draconice” care ar putea compromite programul de dezvoltare a ţării. Ele nu
contribuie la creşterea economică în condiţiile în care sunt utilizate pentru finanţarea
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activităţilor neproductive sau pentru contrabalansarea exporturilor excesive de capital. De
fapt, în acest caz, împrumuturile respective ar putea chiar agrava presiunile ce se exercită
asupra operaţiunilor bugetare de administrare publică şi asupra balanţei de plăţi. În plus, chiar
dacă deficitul balanţei de plăţi este generat de factori permanenţi, finanţarea îndelungată a
acestuia prin împrumut extern poate întârzia ajustările necesare şi poate agrava problemele
fundamentale ale balanţei de plăţi. Devine evident faptul că, o utilizare ineficientă a intrărilor
de capital străin provoacă în final o criză a datoriei.
3. Sustenabilitatea datoriei externe
Principala problemă care trebuie abordată în ceea ce priveşte această temă este cea
legată de măsurarea riscului de lichiditate şi solvabilitate. Poziţia datoriei externe este
esenţială pentru analişti, dar nu şi suficientă, furnizarea de date cât mai detaliate şi structurate
pe diverse criterii fiind absolut necesară. Trebuie încurajate statele care să aderate la sisteme
care să dezvolte cât mai multe statistici privind datoria externă în vederea asigurării
transparenţei datelor şi a uşurării procesului de analiză a sustenabilităţii datoriei externe.
Ghidul de compilare a datoriei externe elaborat de FMI furnizează modele de tabele având în
vedere principalele concepte privind datoria externă. Se doreşte în principal clasificarea
datoriei după următoarele criterii: datoria externă în valută şi moneda locală; datoria externă
pe tipuri de dobânzi (fixe, variabile); datoria externă pe principalii creditori (oficial:
multilateral, bilateral; si privati); proiecţii privind serviciul datoriei externe.
De asemenea, trebuie încurajată ideea calculării datoriei externe pe termen scurt, pe
baza datoriei rămase scadente şi nu a scadenţei originale. Datoria rămasă scadentă măsoară
plăţile de capital care sunt datorate în decurs de un an. Formula de calcul a soldului datoriei
rămase scadente este soldul datoriei externe pe termen scurt, conform scadenţei originale +
ratele de capital aferente datoriei externe pe termen mediu şi lung scadente în următoarele 12
luni. Totodată, plăţile de capital şi dobândă neefectuate la scadenţă sunt considerate arierate şi
incluse în soldul datoriei pe termen scurt. Se doreşte calcularea datoriei externe nete prin
preluarea stocurilor activelor externe corespondente datoriei externe din poziţia investiţională
internaţională .
Trebuie acordă o importanta foarte mare analizei sustenabilităţii datoriei externe, în
special în cazul ţărilor slab dezvoltate. Ca urmare a crizelor de lichiditate care au avut loc în
ultimii ani, departamentul de analiza a sustenabilităţii din cadrul FMI a dezvoltat un program
ce cuprinde date privind principalii indicatori de îndatorare pe o perioadă lungă de timp
(1975-2004) pentru un număr mare de state, făcându-se astfel o comparaţie între evoluţia
datoriei externe aferentă statelor dezvoltate şi a celor sărace. Principalii indicatori calculaţi de
program sunt: valoarea netă prezentă a datoriei externe (VNP)/PIB; VNP/Exporturi de bunuri
şi servicii(EXP); VNP/Venituri bugetare (VN); Serviciul datoriei externe (SDE)/EXP;
SDE/VN.
S-a observat că scăderea economică înregistrată în anii 80 a dus în timp la creşterea
stocului de datorie şi în special a ratei VNP/PIB. Majorarea ratelor de dobândă, fluctuaţiile
principalelor valute, şocurile ce se manifestă în comerţul internaţional, calitatea proastă a
politicilor macroeconomice, nivelul scăzut de creştere a PIB-ului au reprezentat principalii
factori care au contribuit la deraparea acestor indicatori la nivel mondial.
Astfel, s-a constatat că statele cu venituri medii depind mult de finanţarea externă, în
special de cea provenită din surse private de capital, care se confruntă uneori cu crize de
lichiditate dar nu de solvabilitate, că aceste crize pot fi rezolvate prin restructurarea datoriei
fără intervenţia neaparată a Clubului de la Paris. Statele cu venituri scăzute depind şi ele de
finanţarea externă, ce provine în special din surse oficiale (bilaterale şi organisme
multilaterale), crizele se dezvoltă lent, dar riscul solvabilităţii este substanţial, aceste crize se
rezolvă prin reeşalonări sau iertări de datorie (iniţiative HIPC), iar Clubul de la Paris joacă un
rol esenţial.
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Valoarea netă prezentă a datoriei externe este diferită de valoarea nominală a datoriei,
ea reprezentând suma viitoarelor plăţi aferente serviciului datoriei externe reduse cu un
discount β. Cu alte cuvinte, valoarea netă prezentă ar putea fi suma depusă la o bancă cu o rată
de dobândă β care ar acoperi toate plăţile viitoare aferente serviciului datoriei externe. Este un
indicator ce reflectă viitoarele plăţi de datorie şi cuprinde elemente de concesionalitate, ceea
ce valoarea nominală nu oferă, dar nu dă informaţii despre profilul serviciului datoriei externe.
VNP = DS 0 +

DS n
DS1
DS 2
+
+ ...... +
2
(1 + β ) (1 + β )
(1 + β ) n

- unde DS reprezintă serviciul datoriei externe;
D = P0 + P1 + P2 + ... + Pn
unde
D reprezintă valoarea nominală a datoriei;
P reprezintă plăţile de capital.
Indicatorii de îndatorare pot fluctua între anumite intervale, iar valorile considerate
normale sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul1
Limitele indicatorilor de îndatorare
Indicatori
VNP/PIB
VNP/EXP
VNP/VN
SDE/EXP
SDE/VN

Limita maximă %
50
200
300
25
35

Valoare medie %
40
150
250
20
30

Limita inferioară %
30
100
200
15
25

Indicatorii de îndatorare:
- VNP/EXP – poate să diminueze riscul legat de sustenabilitate urmare a valorii
adăugate scăzute aferente exporturilor;
- VNP/PIB – poate să exagereze riscul legat de sustenabilitate urmare problemelor
legate de calculare a PIB-ului;
- VNP/VN – este cel mai concludent indicator împreună cu SDE/EXP şi SDE/VN.
Analizele de sustenabilitate sunt foarte utile analiştilor, dar experienţa a arătat că
scenariile construite sunt foarte vulnerabile la şocurile externe şi în particular la deprecierea
cursului de schimb. De asemenea, trebuie avute în vedere noile împrumuturi, în special
urmărite elementele de concesionalitate aferente acestora.
3.1. Indicatorii de sustenabilitate
Din analiza condiţiilor care caracterizează datoria externă în corelaţie cu variabilele
care caracterizează o economie naţională rezultă că pot fi calculaţi mai mulţi indicatori pe
baza cărora poate fi apreciată datoria externă.
Un rol important în analiza sustenabilităţii datoriei externe o au indicatorii
macroeconomici clasici precum: datorie externă/produs intern brut; structura datorie externe;
structura serviciului datoriei externe; serviciul datoriei externe/produsul intern brut etc.
În acest studiu vor fi prezentaţi doar unii dintre aceşti indicatori pentru a ne face o
imagine a contextului macroeconomic în care ne aflăm şi pentru a furniza mediul în care
rulează modelul de tip stress test care are la bază simularea Monte Carlo.
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Figura 1. Ponderea datoriei externe în produsul intern brut

Pe lângă problema dublării volumului datoriei externe din 2006 şi până în prezent, pe
fondul folosirii haotice a împrumuturilor externe şi a fondurilor europene, precum şi datorită
crizei financiare în anul 2009 se aşteaptă o depreciere a PIB cu cel puţin 7-8%.
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Figura 2. Structura datoriei externe a României

Se observă creşterea ponderei datoriei externe pe termen scurt în datoria externă a
României. Această evoluţie se datorează în principal împrumuturilor pe termen scurt pe care
România le-a atras în ultimii trei ani pentru a finanţa împrumuturile pe termen mediu luate
după anul 2004.
De asemenea, din 2005 unii dintre indicatorii de îndatorare au înregistrat valori critice
datorită intrărilor şi ieşirilor de capitaluri care au crescut în mod artificil serviciul datoriei pe
termen scurt şi în mod logic şi serviciul datoriei externe. Pe lângă această situaţie, începând cu
trimestrul doi din 2008 criza financiară a lovit România, care pe fondul situaţiei indicatorilor
privind datoria externă prezentaţi în acest studiu, a ajuns ca la finele anului 2009 ponderea
datoriei externe a României să fie de peste 60%.
Pentru a vedea evoluţia în următorii cinci ani a indicatorilor datoriei externe şi, în
special, a limitei de creştere a datoriei externe în următorul subcapitol am folosit un model
care foloseşte simularea Monte Carlo pentru a genera o imagine a datoriei externe în viitorul
apropiat.
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Figura 3. Structura serviciului datoriei externe rate de capital

Structura serviciului datoriei externe confirmă faptul ca în ultimii ani au fost atrase, în
special, împrumuturi pe termen scurt şi mediu.
3.2. Model de calcul al sustenabilităţii
Ecuaţiile ce stau la baza interpretării indicatorilor de îndatorare sunt:
ECUAŢIA DATORIEI EXTERNE –se calculează în euro:
d t +1 − d t = d t [r − ρ × (1 + g ) − g + ε × α (1 + g + ρ + g × ρ ) − tbt +1 ]
unde d = VNP/PIB
tb = deficitul contului curent fără plăţile de dobândă/PIB;
r = raportul dintre ratele medii de dobândă interne şi externe;
α = ponderea datoriei externe în valută;
ε = modificările de curs valutar;
G = rata reală de creştere PIB;
ρ = modicări ale deflatorului PIB calculat în echivalent euro.
Ecuaţia de determinare a limitei de creştere a datoriei externe este o ecuaţie specifică
unui model de tip lag mixt, având în vedere faptul că legătura existentă între indicatorii este cu
şi fără efect întârziat.
Crizele de lichidate din ultimul deceniu au determinat pe experţii guvernamentali, pe
cei din băncile centrale, dar şi pe cei ai FMI să elaboreze noi metode de calcul al riscurilor de
lichiditate şi solvabilitate şi de analiză a sustenabilităţii datoriei externe. În toate statele
afectate de crize financiare principalii indicatori macroeconomici se situau pe paliere
considerate normale, nimic nu prevestea că într-un viitor apropiat ţările respective se vor
confrunta cu severe crize de lichiditate generate de acumulări substanţiale de datorie externă,
în special, pe termen scurt şi datorie privată. În aceste condiţii s-a trecut la o abordare diferită,
care nu se bazează pe analiza tradiţională a fluxurilor, ci urmăreşte evoluţia stocurilor
activelor şi pasivelor financiare, ea fiind denumită Balance Sheet Approach (BSA). S-a ajuns
la concluzia că rezistenţa unei ţări la şocurile internaţionale depinde în mare măsură de
compoziţia stocurilor activelor şi pasivelor, astfel BSA urmăreşte evoluţia acestora structurate
pe: sector guvernamental, sector financiar şi sector non financiar; principalele instrumente
(acţiuni/titluri de valoare de natura datoriei); scadenţe (scurt/lung); valute (moneda
locală/valute convertibile).
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Analiza BSA urmăreşte în special depistarea neconcordanţelor în ceea ce priveşte
structura valutară a soldurilor activelor şi pasivelor financiare, lipsa de corelaţie între
stocurile pe termen scurt şi cele pe termen lung, raportul dintre acţiuni şi titlurile de valoare de
natura datoriei şi analizează poziţia de active nete. Totodată, se urmăreşte gradul de risc
pentru fiecare sector în ceea ce priveşte lichiditatea, solvabilititatea şi sensibilitatea la şocurile
determinate de modificările de curs şi dobândă de pe pieţele internaţionale.
În urma analizei regresii multiple dintre principalii indicatori macroeconomici datoria
externă/PIB în „t+1”, datoria externă/PIB, deficitul contului curent, investiţiile străine directe
nete, raportul dintre rata dobânzii interne şi cea externă, ponderea datoriei externe în valută în
total datorie externă, cursul de schimb, rata reală de creştere a PIB şi deflatorul PIB, toate în
„t”, au rezultat mai multe modele cu valori apropiate ale testelor statistice.
Dintre toate modelele autoregresive mixte care se pot obţine pe baza acestor indicatori
am optat pentru următorul model:
DATt +1 = α + β × DATt − χ × DEFt + δ × DOBt − μ × CS t
Corelaţia între indicatorii din acest model este foarte puternică 97,7%, iar 95,4% din
variaţia datoriei externe este explicată de indicatorii folosiţi pentru a construi modelul.
Modelul este valid intrucât SIGN F este mai mic de 5%, valoarea indicatorilor reprezentând
factori semnificativi care determină raportul datorie externă/PIB.
De asemenea, se poate determina şi o serie de timp care să aibă la bază limita de
creştere admisă a datoriei externe şi care ne va indica, totodată, trendul viitor al acestui limite.
Pentru realizarea unei analize care să pună în evidenţă modificările cu o anumită abatere ale
indicatorilor am apelat la simularea Monte Carlo, folosind două ipoteze:
- abateri care respectă criteriile de convergenţă;
- abateri rezultate din analiza datelor disponibile.
Limite de crestere
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Figura 4. Tendinţă limitei de creştere generată cu ajutorul simulării Monte Carlo

Rezultatele simulării, care foloseşte ipoteza privind abaterile rezultate din analiza
datelor, oferă o marjă mai mare pentru limita de creştere a datoriei externe; rezultă că aplicând
această ipoteză obţinem o plajă mai mare de valori. Aplicând ipoteza referitoare la abaterile
care respectă criteriile de convergenţă apar tot felul de scenarii al căror rezultat depinde de
indicatorul sau indicatorii modificaţi.
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Simularea unor posibile crize viitoare se poate realiza aplicând stress testing-ul în cele
două forme ale sale, respectiv testul unifactorial, care este o analiză de sensitivitate, şi testul
multifactorial, care este un scenariu de criză.
De asemenea, pentru stress testing folosim simularea Monte Carlo, iar modificarea
input-urilor se va face în funcţie de semnalele date de economia naţională sau în unele cazuri
şi de contextul macroeconomic global. Din Figura 4 se observă că pentru ca limita de creştere
a datoriei externe să revină la valorile dinaintea crizei vor trece 4-5 ani în condiţiile în care
indicatorii macroeconomici vor avea o evoluţie favorabilă.
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Rezumat. Declanşarea crizei financiare la mijlocul anului 2007 la nivel monidial a
avut un impact major asupra economiei Uniunii Europene. Inflaţia este un dezechilibru
macroeconomic care se află în strânsă legătură cu idicatorii dinamicii macroeconomice.
Articolul va analiza evuluţia ratei inflaţiei înainte şi după accentuarea crizei financiare din
septembrie 2008 în ţările din zona euro şi statele membre ale Uniunii Europene din afara
zonei euro, în special România, cauzele care au determinat această evoluţie, consecinţele
deflaţiei asupra economiei, precum şi impactul politicii monetare a Băncii Centrale Europene
asupra economiei.
Cuvinte-cheie: criză financiară; rata inflaţiei; indice armonizat al preţurilor de
consum; deflaţie; politică monetară.
Cod JEL: E3.
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1. Introducere
În economia actuală, inflaţia reprezintă o realitate universală pentru că, sub diverse
forme, ea afectează toate ţările, şi permanentă, pentru că a apărut înaintea ştiinţei economice şi
a parcurs mai multe etape.
Inflaţia este un proces de creştere cumulativă şi autoîntreţinută a nivelului general al
preţurilor (Bezbakh, 1992, p. 5). Creşterea preţurilor este considerată a fi inflaţionistă atunci
când costul pentru procurarea factorilor de producţie creşte într-o proporţie mai mare decât
productivitatea acestora.
O inflaţie controlată de 2-3% pe an se consideră a fi benefică într-o economie de piaţă,
deoarece o creştere aşteptată a preţurilor stimulează activitatea agenţilor economici în vederea
obţinerii unor profituri mai mari. O astfel de inflaţie este denumită în literatura de specialitate
inflaţie târâtoare.
Unele studii demonstrează că atunci când inflaţia atinge cote foarte mari, crizele
inflaţioniste au efecte negative asupra creşterii economice (Bruno, Easterly, 1998, pp. 3-26).Un alt
studiu arată ca nivelul ridicat al inflaţiei este în detrimentul creşterii şi inflaţia volatilă este asociată
cu creşteri mai mici la toate nivelurile inflaţiei (Judson, Orphanides, 1996, p. 13).
Actuala criză, numită criza subprime, este o criză financiară determinată de scăderea
bruscă a lichidităţilor în pieţele globale de credit şi în sistemele bancare, cauzată de eşecul
companiilor care au investit în ipotecile subprime (cu grad înalt de risc). Fiind considerată cea
mai mare criză după Marea Depresiune din 1929, criza financiară actuală a intrat în faza acută
în septembrie 2008, având un impact major asupra economiei, atât la nivel mondial, cât şi la
nivelul zonei euro.
Astfel, intensificarea şi extinderea crizei a generat reducerea cererii la nivel mondial şi
la nivelul zonei euro, fapt ce a condus la încetinirea creşterii economice, având um impact
major asupra procesului inflaţionist.
2. Procesul inflaţionist în contextul crizei financiare
Intensificarea turbulenţelor financiare în luna septembrie 2008 a schimbat trendul
indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) în Uniunea Europeană. În prima parte a
anului expansiunea activităţii economice a stimulat cererea mondială şi ca urmare a
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determinat creşterea preţurilor materiilor prime, în timp ce încetinirea activităţii economice în
semestrul al II-lea a cauzat scăderea acestor preţuri (tabelul 1). Scăderea preţurilor la petrol a
avut o influenţă majoră asupra preţurilor de consum.
Tabelul 1
Evoluţia inflaţiei în anul 2008
Trimestru
T1
T2
T3
T4

Zona euro (%)
3,4
3,6
3,8
2,3

Zona non-euro (%)
4,2
4,9
5,5
4,3

România (%)
8,0
8,6
8,2
6,9

Sursa: Comisia Europeană – Eurostat.

Dacă în primul semestru al anului 2008, rata inflaţiei pentru zona euro a cunoscut un
trend ascendent, de la 3,2% în luna ianuarie la 4% în lunile iunie şi iulie, în semestru al II-lea
aceasta s-a temeperat ajungând în decembrie la 1,6%, urmând această evoluţie descendentă
pâna în prezent, atingând valori negative (-0,3% în septembrie 2009), ca urmare a recesiunii
severe traversate de această regiune (Tabelul 2). Accelerarea ritmului inflaţiei la nivelul de
4% a fost determinat de creşterea preţurilor energiei şi ale materiilor prime industriale şi
agricole. Trendul descendend al preţului ţiţeiului şi al materiilor prime pe pieţele
internaţionale a generat scăderea rapidă a inflaţiei începând cu luna septembrie 2008 .
Tabelul 2
Evoluţia inflaţiei în perioada iulie 2008-septembrie 2009
Luna/anul
Iulie 2008
August 2008
Septembrie 2008
Octombrie 2008
Noiembrie 2008
Decembrie 2008
Ianuarie 2009
Februarie 2009
Martie 2009
Aprilie 2009
Mai 2009
Iunie 2009
Iulie 2009
August 2009
Septembrie 2009

Zona euro (%)
4,0
3,8
3,6
3,2
2,1
1,6
1,1
1,2
0,6
0,6
0,0
-0,1
-0,7
-0,2
-0,3

Zona non-euro (%)
4,4
4,2
4,2
3,7
2,8
2,2
1,7
1,7
1,3
1,2
0,7
0,6
0,2
0,6
0,3

România (%)
9,1
8,1
7,3
7,4
6,8
6,4
6,8
6,9
6,7
6,5
5,9
5,9
5,0
4,9
4,9

Sursa: Comisia Europeană – Eurostat.

Având în vedere cauzele care au determinat creşterea ratei inflaţiei în prima parte a
anului 2008, putem afirma că în zona euro s-a manifestat o inflaţie importată. Începând cu
luna august în zona euro a avut loc un proces dezinflaţionist.

366

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

367

Tabelul 3
Evoluţia preţurilor în anul 2008
IAPC şi componentele sale
Indice
total

Energie

Alimente
neprocesate

Alimente
procesate

3,4
3,6
3,8
2,3

10,7
13,6
15,1
2,1

3,5
3,7
3,9
3,0

6,4
6,9
6,7
4,3

T1
T2
T3
T4

Poduse
industriale nonenergetice
0,8
0,8
0,7
0,9

Servicii
2,6
2,4
2,6
2,6

Sursa: Buletin lunar, Banca Centrală Europeană.

Rata anuală a componentei energie a IAPC a atins nivelul maxim în iulie 2008 de 17%,
aceasta reducându-se treptat în trimestrul al IV-lea, situându-se în decembrie pe palier
negativ (-3,7%). În anul 2009, aceasta şi-a continuat trendul descrescător, atingând nivelul
de -14,4% în luna iulie, urmată de o creştere în luna august cu 4,2%. Fluctuaţiile puternice ale
preţului energiei au fost determinate de evoluţia preţului petrolului
Preţul petrolului a înregistrat o creştere semnificativă până în luna iunie 2008, aşa cum
se poate observa în Figura 1, atingâng nivelul de 85,9 EURO/baril, ceea ce semnifică o
creştere cu aproape 63% faţă de anul anterior. În următoarele luni şi-a schimbat evoluţia, în
luna decembrie preţul petrolului fiind de 32,1 EURO/baril, semnificând o scădere cu
aproximativ 63% faţă de nivelul maxim atins în luna iunie 2008, ca urmare a îmbunătăţirii
condiţiilor de aprovizionare (Lipsky, 2008). În anul 2009, acesta a avut un trend ascendend pe
fondul agravării crizei economice şi scăderii cererii.
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Figura 1. Evoluţia preţului petrolului

Inflaţia măsurată prin preţurile alimentelor procesate şi neprocesate a înregistrat un salt
în primele trei trimestre ale anului 2008, ca urmare a restrângerii stocurilor de materii prime la
nivel mondial, urmată de o scădere în trimestrul al IV-lea şi în cursul anului 2009. Ritmul de
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creştere a preţurilor alimentelor procesate a atins nivelul maxim de 7,2% în luna iulie 2008
urmat de o scădere, ajungând la 3,5% în luna decembrie 2008, în timp ce ritmul de creştere al
preţurilor alimentelor neprocesate a fost mai lent, atingând nivelul maxim de 4,4% în luna
iulie 2008. În perioada următoare, inflaţia măsurată prin preţul alimentelor neprocesate a
urmat o evoluţie descrescătoare, în luna august 2009 înregistrând valori negative, pentru a
doua lună consecutiv.
Rata anuală a celorlalte componente IAPC: produse industriale nonenergetice şi
servicii s-a menţinut relativ constantă.
Tabelul 4
Evoluţia preţurilor în perioada iulie 2008-septembrie 2009
IAPC şi componentele sale

Iunie 2008
August 2008
Septembrie 2008
Octombrie 2008
Noiembrie 2008
Decembrie 2008
Ianuarie 2009
Februarie 2009
Martie 2009
Aprilie 2009
Mai 2009
Iunie 2009
Iulie 2009
August 2009
Septembrie 2009

Indice
total

Energie

Alimente
neprocesate

Alimente
procesate

4,0
3,8
3,6
3,2
2,1
1,6
1,1
1,2
0,6
0,6
0,0
-0,1
-0,7
-0,2
-0,3

17,1
14,6
13,5
9,6
0,7
-3,7
-5,3
-4,9
-8,1
-8,8
-11,6
-11,7
-14,4
-10,2
-

4,4
3,7
3,6
3,4
2,8
2,8
2,6
3,3
2,4
1,6
0,7
0,0
-1,1
-1,2
-

7,2
6,8
6,2
5,1
4,2
3,5
2,7
2,0
1,6
1,2
1,0
1,1
0,8
0,6
-

Poduse
industriale nonenergetice
0,5
0,7
0,9
1,0
0,9
0,8
0,5
0,7
0,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,6
-

Servicii
2,6
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,4
2,4
1,9
2,5
2,1
2,0
1,9
1,8
-

Sursa: Buletin lunar, Banca Centrală Europeană.

Procesul de încetinire a activităţii economice la nivel mondial a condus la restrângerea
activităţii economice şi în ţările membre ale Uniunii Europene din afara zonei euro.
Rata inflaţiei în aceste ţări a crescut în anul 2008 (cu excepţia Ungariei), atingând
nivelul maxim în luna iulie 2008 de 4,4%, iar ţările care au adoptat strategia de ţintire a
inflaţiei au depăşit semnificativ ţintele inflaţiei. Această evoluţie a fost inversată în semestrul
al II-lea, în luna decembrie rata inflaţiei situându-se la un nivel mai scăzut decât la începutul
anului (2,2%). În anul 2009 şi-a continuat trendul descrescător, înregistrând în luna
septembrie 2009 o scădere de aproximativ 93% faţă de nivelul maxim înregistrat în luna iulie
2008. Creşterea din primul semstru al anului 2008 s-a datorat majorării puternice a preţurilor
la alimente şi energie pe plan internaţional. Unele ţări au aplicat majorări semnificative în
cazul preţurilor administrate şi a impozitelor indirecte, fapt ce a condus la creşterea ratei
inflaţiei. În alte ţări, deprecierea monedei naţionale a contribuit la creşterea inflaţiei. Un prim
factor care a generat ulterior temperarea inflaţiei a fost scăderea semnificativă a preţurilor
materilor prime şi a petrolului la nivel mondial. În al doilea rând, presiunile cererii interne sau temperat în paralel cu declinul activităţii economice, ca urmare a intesificării crizei
financiare.
Deşi a avut o evoluţie descrescătoare începând cu septembrie 2008, nivelul inflaţiei
din România a fost printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, depăşind cu mult
nivelul de 1,5% media primelor trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în
domeniul stabilităţii preţurilor, acesta fiind primul criteriu de convergenţă prevăzut în Tratatul
de la Maastricht privind adoptarea monedei euro.
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România a urmat o evoluţie asemănătoare tuturor statelor membre ale Uniunii
Europene din afara zonei euro, aşa cum se poate observa în Figura 2. Rata inflaţiei din
România a înregistrat o creştere în primul semestru al anului 2008, atingâng nivelul maxim în
luna iulie de 9,1%, înainte de temperarea acesteia în luna decembrie la 6,4%. În trimestrul I
2009 impactul crizei financiare asupra economie naţionale s-a amplificat considerabil.
Reducerea puternică a cererii interne a determinat contracţia activităţii economice.
Comprimarea cererii s-a datorat atât diminuării resurselor de finanţare aflate la dispoziţia
populaţiilor şi corporaţiilor, cât şi diminuării înclinaţiei spre consum (cu creşterea în paralel a
înclinaţiei spre economisire), pe fondul incertitudinii cu privire la efectele negative ale crizei
financiare asupra fluxurilor viitoare de venituri. Astfel, nivelul inflaţiei în luna septembrie
2009 a fost de 4,9%, depăşind ţinta inflaţiei pentru acest an care este de 3,5% +/- un punct
procentual.
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Figura 2. Evoluţia inflatiei in perioada iulie 2008-septembrie 2009

3. Consecinţele deflaţiei asupra economiei Uniunii Europene
Începând cu luna martie 2009, multe ţări din Uniunea Europeană se confruntă cu
deflaţia, ca urmare a scăderii producţiei în primul trimestru. Deflaţia este definită ca fiind
opusul inflaţiei, şi anume scăderea generală a preţurilor pe o perioadă îndelungată. Inflaţia şi
deflaţia sunt fenome economice care au consecinţe negative asupra economiei. De aceea
obiectivul principal al BCE este stabilitatea preturilor pentru zona euro şi implicit protejarea
puterii de cumpărare a monedei euro. Conform definiţiei date de Consiliul guvernatorilor
BCE, „stabilitatea preţurilor se defineşte ca o creştere anuală mai mică de 2% a indecelui
armonizat al preţurilor de consum (IAPC) pentru zona euro. Stabilitatea preţurilor trebuie
menţinută pe termen mediu”. De asemenea, s-a precizat că ratele inflaţiei să fie menţinute la
un nivel inferior, dar apropiat de 2%. Stabilitatea preţurilor este atât un scop în sine, cât şi un
mijloc pentru politica monetară, întrucât contribuie la realizarea unei creşteri economice
sustenabile şi la stabilitatea macroeconomică. Acest nivel constituie o marjă de siguranţă
împotriva deflaţiei.
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Costurile deflaţiei asupra economiei au fost:
- reducerea consumului: consumatorii pot opta pentru amânarea consumului atunci
când se aşteaptă ca preţurile să scadă in viior;
- creşterea datoriilor: valoarea reală a datoriilor intreprinderilor, guvernelor,
populatiei creste atunci când are loc o scădere a preţurilor;
- creşterea costului real al imprumutului: rata reala a dobanzii creste daca nu are loc o
reducere a ratei nominale a dobanzii in conformitate cu preturile;
- scăderea marjelor de pofit: profitul companiilor este supus presiunilor cu exceptia
cazului in care costurile se incadrează in preturile finale; aceasta conduce la un somaj mai
mare intrucat firmele isi reduc costurile.
Deflaţia descurajează producţia intrucât agenţii economici nu mai sunt interesaţi să
producă la un nivel scăzut al preţurilor care ar conduce la dimiuarea profiturilor. Profitul pe
actiune a scăzut in trimestrul al II-lea cu 2,1% faţă de trimestrul al III-lea al anului 2008,
ajungând la 35,9%.
Deflaţia trebuie evitată întrucât este posibil ca politica monetară să nu poată stimula
suficient cererea agregată prin intermediul ratelor dobânzilor. Reducerea ratelor nominale ale
dobânzilor sub nivelul zero ar putea eşua intrucât nimeni nu este dispus să împrumute sau să
depună bani cu dobândă negativă.
Agravarea deflaţiei poate duce la o spirală deflaţionistă. Acest lucru se întâlneşte
atunci când scăderea preţurilor conduce la scăderea nivelului de producţie, care la rândul său
influenţează nivelul salariilor în sensul scăderii lor, reducând astfel cererea agregată, ceea ce
cunduce la scăderi continue ale preţurilor.
O rată mai mare a deflaţiei conduce la o scădere ulterioară a creşterii economice, chiar
dacă nu duce la recesiune. Astfel, deflaţia este un rau pentru creşterea economică, chiar dacă e
întânită din ce în ce mai rar în ţările dezvoltate (Guerrero, Parker, 2006, p. 7).
Scăderea activităţii economice din Uniunea Europeană a afectat şi piaţa forţei de
muncă cu un anumit decalaj. Reducerea PIB-ului în majoritatea statelor membre a condus la
scăderea gradului de ocupare a forţei de muncă cu 1,9% în ţările membre ale Uniunii
Europene în trimestrul al II-lea 2009 faţă de acelaşi trimestru al anului 2008 şi cu 1,8% în
zona euro. Pentru a nu concedia foarte multi oameni, angajorii au optat pentru contractele de
muncă cu timp parţial.
Într-o perioadă caracterizată de deflaţie, oamenii îşi sporesc economiile şi cheltuiesc
mai puţin, mai ales pe fondul incertitudinii privind locul de muncă. În trimestrul al II-lea al
anului 2009 economiile populaţiei au crescut cu 3,2% faţă trimestrul al III-lea al anului 2008,
iar investiţiile corporaţiilor au scăzut cu 3%.
Potrivit directorului executiv al Fondului Monetar Internaţional, Dominique StraussKahn, apariţia deflaţiei complică ieşirea din criza economică.
4. Impactul politicii monetare ale Băncii Centrale Europene în perioada de criză.
Având în vedere evoluţiile cu privire la rata inflaţiei, Banca Centrală Europeană
(BCE) a promovat o politică monetară în contextul crizei financiare. Dacă în primul semestru
al anului 2008, politica monetara a BCE a fost preocupată de atenuarea presiunilor
inflaţioniste, odată cu accentuarea crizei financiare, presiunile inflaţioniste s-au diminuat,
BCE adoptatând măsuri adecvate. O primă măsură a fost reducerea ratelor dobânzilor
începând cu luna octombrie 2008, ca urmare a atenuării presiunilor inflaţioniste, în vederea
realizării obiectivului său pe termen mediu, care favorizează dezvoltarea durabilă şi creşterea
gradului de ocupare a forţei de muncă. Astfel, BCE a redus rata dobânzii de politică monetară
la 1%, totalizand 325 puncte de baza din octombrie 2008, fiind cea mai redusă din istoria
monedei euro, dar şi nivelul inferior la care BCE este dispusă să micşoreze dobânda.
Reducerea ratelor dobânzii stimulează investiţiile contribuind la creşterea economică.
Pentru a stopa deflaţia, Banca Centrală Europeană a recurs la operaţiuni
neconventionale pe piaţa monetară. Asfel, a injectat lichiditate în piaţă prin achiziţia de
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obligaţiuni nonguvernamentale în valoare de 60 de milarde de euro, în vederea relansării
creditării şi implicit a consumului şi a investiţiilor.
Dinamica împrumuturilor se menţine la un nivel scăzut, ilustrând decalajul dintre
trendul activităţii economice şi creditele acordate întreprinderilor. Îmbunătăţirea condiţiilor de
finanţare ar trebui să favorizeze cererea de credite în perioada următoare (BCE, Monthly
Bulletin October 2009, p. 6).
După o scădere semnificativă în trimestrul I al anului 2009, PIB a scăzut doar cu 0,3%
în trimestrul a II-lea faţă de trimestrul anterior în Uniunea Europeana şi se aşteaptă să urmeze
o evoluţie pozitivă în următoarea perioadă.
Potrivit Consiliului guvernatorilor, masurile adoptate se vor resimţi treptat la nivelul
întregii economii, având în vedere decalajele existente în procesul de transmisie monetară.
Prin toate măsurile luate, inclusiv cea mai recentă operaţiune de refinanţare cu scadenţă la un
an, politica monetară rămâne un factor important pentru redresarea economiei. Pe măsura
îmbunătăţirii condiţiilor economice, BCE va anula măsurile adoptate în vederea contracarării
riscurilor la adresa stabilităţii preţurilor.
Riscul în sensul creşterii la adresa stabilităţii preţurilor s-a diminuat considerabil,
într-adevăr în aceasta perioadă, datorită scăderii dramatice a preţurilor petrolului şi altor
materii prime, precum şi de încetinire bruscă a activităţii economice.
Ca urmare a acestor măsuri de redresare a economiei, ritmul de scădere economică a
încetinit în majoritatea ţărilor, unele dintre ele înregistrând rate de creştere pozitivă (Grecia0,2%, Franţa-0,3%, Germania - 0,3%, Portugalia – 0,3%).
5. Concluzii
În perioada crizei financiare inflaţia a scăzut, ajungând la valori negative în zona euro,
pe fondul reducerii activităţii economice. Pentru multe firme, tendinţa generală de scădere a
preţurilor bunurilor pe care le produc, în contextul diminuării cererii şi a consumului, dar şi
ale problemelor de lichiditate, le determină să îşi reducă activitatea pentru a supravieţui
crizei. Iar decizia se poate observa pe de o parte într-o producţie industrială din ce in ce mai
mică şi în creşterea şomajului.
Micşorarea inflaţiei în perioada de criză financiară a avut drept cauză principală
contracţia economică, pe de o parte, şi scăderea consumului, pe de altă parte. Această
diminuare a consumului s-a datorat incertitudinii consumatorilor şi a restrângerii creditelor
acordate.
Potrivit economiştilor, inflaţia din zona euro va deveni pozitivă abia la finele anului.
În opinia Consiliului guvernatorilor, economia zonei euro se află în curs de stabilizare,
urmând o redresare treptată a acesteia. Rezultatul analizei monetare susţine că presiunile
inflaţioniste sunt scăzute pe fondul temperării expansiunii monetare şi a creditului.
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ECONOMIA EUROPEANĂ LA UN AN DE LA DECLANŞAREA
CRIZEI FINANCIARE. IMPACTUL CRIZEI ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI
Steluţa-Simona SORA
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Ioana-Diana PĂUN
Academia de Studii Economice, Bucureşti
„Criza este cea mai binecuvantată situaţie care poate apărea pentru
ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. În perioada crizei se
nasc invenţiile, descoperirile şi marile strategii. Cine depăşeşte criza se
depăşeşte pe sine însuşi, fără a rămâne «depăşit».
Cine atribuie crizei eşecul, îşi ameninţă propriul talent şi respectă mai
mult problemele decât soluţiile. Adevărata criză este criza incompetenţei.”
Albert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru fizică

Rezumat. Criza economico-financiară globală prezintă provocări importante pentru
România. Ea a expus slăbiciunile din funcţionarea economiei globale şi a condus la
necesitatea reformării arhitecturii financiare internaţionale. Deşi criza a fost declanşată de
evenimentele de pe piaţa imobiliară din SUA, a afectat toate regiunile lumii, având consecinţe
directe asupra comerţului internaţional, investiţiilor şi creşterii economice.
Această lucrare doreşte să prezinte o analiză a situaţiei economice globale, urmată de
o analiză la nivel European, şi să identifice canalele cheie de transmisie a crizei în România.
A doua parte a lucrării se axează pe un studiu cantitativ şi calitativ care analizează evoluţia
economiei româneşti în perioada 2005-2009. La final, concluzionăm cu câteva perspective şi
prognoze ale redresării economice la nivel global, european şi naţional.
Cuvinte-cheie: criza financiară; redresare economică; investiţii; PIB, MES.
Cod JEL: G01.
Cod REL: 8E.
1. Introducere
La jumătatea lunii septembrie a.c. s-a împlinit un an de la anunţul falimentului băncii
de investiţii americane Lehman Brothers, moment ce a marcat începutul crizei financiare care
a declanşat, la rândul ei, criza economică exinsă ulterior la nivel global. Falimentul Lehman
Brothers din septembrie 2008 a afectat încrederea în sistemul bancar pe tot globul. Investitorii
au început să evite toate formele de risc. Sistemul financiar global a ajuns astfel aproape de
colaps. Au fost înregistrate scăderi ale comerţului, producţiei şi a investiţiilor pe tot globul. Pe
măsură ce activitatea economică a încetinit, şomajul a crescut, iar inflaţia a scăzut. În acest
context, a existat o creştere rapidă a numărului de credite ipotecare care ofereau rate ale
dobânzii iniţial mai mici împrumutanţilor cu o istorie săracă de credite. Mulţi împrumutanţi au
fost incapabili să ramburseze creditele contractate. Neachitarea acestora a condus la scăderea
preţului locuinţelor. Deţinătorii de instrumente financiare derivate din creditele ipotecare au
început să se întrebe care este expunerea lor la risc. Investitorii au realizat că nu pot să
cuantifice VaR pentru aceste produse complexe. Ca urmare, piaţa acestor active s-a închis
efectiv. În vara anului 2007 un număr de instituţii a dat faliment. În consecinţă costul
împrumutului interbancar a crescut. În acelaşi timp băncile centrale s-au văzut nevoite să
reacţioneze la presiunile inflaţioniste datorate supratensiunii induse concomitent de piaţa
petrolului şi a alimentelor. Astfel a început criza lichidităţilor care a s-a transformat ulterior
într-o criză a solvabilităţii sistemului bancar. Prin urmare, a devenit dificilă identificarea celui
care va suporta pierderile finale, băncile nu au mai acordat împrumuturi interbancare, iar rata
dobânzii interbancare a crescut.
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Globalizarea a produs numeroase beneficii în ultima perioadă, dar a adus şi provocări
precum schimbarea climatului, creşterea inegală şi răspândirea largă a crizei financiare.
Firmele au tot mai mult acces la capital din întreaga lume. În acest context, pe măsură ce
unele pieţe emergente au fost integrate în economia mondială, Statele Unite şi unele ţări
europene s-au confruntat cu o creştere semnificativă a forţei de muncă. Ca rezultat, au apărut
mari deficite în contul curent, finanţate prin împrumuturi externe. În acelaşi timp, economiile
din Asia s-au dezvoltat, economisind mai mult decât au investit şi generând un surplus care a
fost investit în afara graniţelor lor. Intrarea Chinei, a Indiei şi a altor economii emergente în
sistemul global comercial a crescut oferta globală de muncă, a crescut comerţul şi oferta de
bunuri ieftine, cauzând un puternic efect dezinflaţionist(1). Inflaţia mică a contribuit la rate
mici ale dobânzilor şi a împins în jos rentabilitatea activelor tradiţionale. Băncile au căutat noi
modalităţi de a-şi creşte rentabilitatea şi de a se finanţa, declanşând un val de inovaţii
financiare şi crescând semnificativ valoarea creditelor acordate. În plus, măsurile crescute de
securitate au redus transparenţa.
Actuala criză globală a afectat şi economia României, după o perioadă de creştere
economică accelerată. După anul 1989 mediul economic românesc s-a confruntat cu
dezechilibre majore cauzate de fenomenul inflaţionist şi odată cu liberalizarea preţurilor (după
1990) rata inflaţiei a înregistrat creşteri tot mai mari, în special în anul 1993, când preţurile de
consum au înregistrat o rată anuală medie de 256%. Tendinţa de scădere a inflaţiei s-a
manifestat din anul 1998, ajungând ca în 2006 să fie înregistrată, pentru prima dată după 1990,
o rată medie anuală a inflaţiei cu o singură cifră (6,6%). Potrivit Institutului Naţional de
Statistică, din 2000, România a avut o creştere economică medie a PIB de 101,62%. La
sfârşitul anului 2007, investiţiile realizate în economia naţională au înregistrat o creştere
remarcabilă, cu 151,7% mai mult faţă de anul 2000. Criza economică globală a afectat şi ţara
noastră şi ameninţă să încetinească şi să răstoarne performanţele obţinute până în prezent.
2. Europa la un an de criză
Efectele crizei financiare globale au început să se observe încă de la jumătatea anului
2007. În întreaga lume pieţele bursiere au început să aibă o evoluţie descendentă, mari
instituţii financiare au intrat în colaps, iar guvernele celor mai puternice naţiuni au înnaintat
pachete de măsuri pentru a-şi salva propiul sistem financiar. Instabilitatea a contaminat sector
după sector, mai întâi cel bancar şi al pieţelor financiare, apoi întreaga economie. Potrivit lui
Justin Yifu Lin, Senior Vice President şi Economist Şef al Băncii Mondiale, există riscul ca
această recesiune globală să fie cea mai severă de la Marea Criză din 1930.
Europa a intrat în recesiunea globală curentă cu o viteză crescută datorită unor probleme
declanşate de scăderea cererii globale şi a împrumuturilor. În primul rând, sistemele bancare
unificate prin reglementări în mod disparat şi lipsite de experienţă s-au dovedit problematice în
special în Europa Centrală unde creditele acordate în monede străine au creat o „bombă cu ceas”
detonată de criza financiară. În al doilea rând, piaţa imobiliară înfloritoare din Spania, Irlanda şi
Marea Britanie şi multe dintre economiile central europene(2) au explodat la începutul recesiunii,
afectând în mod negativ creditorii din Irlanda şi Marea Britanie, iar colapsul industriei
construcţiilor din Spania a dus la o rată a şomajului de aproximativ 20%. În Europa, în al doilea
trimestru al anului 2009 datele economice demonstrează un declin al PIB în majoritatea ţărilor
europene. Cele două mari economii europene, Franţa şi Germania, au înregistrat o creştere de
0,3 procente de la un trimestru la altul. Eurostat (figura 1) a estimat pentru al doilea trimestru al
anului 2009 o scădere a PIB cu 0,1% în 16 ţări din zona euro şi cu 0,3% pentru toate cele 27 de
ţări ale Uniunii Europene. În timp ce majoritatea ţărilor au estimat o continuare a recesiunii în al
doilea trimestru, Germania, Grecia, Franţa, Portugalia, Slovacia şi Suedia au estimat o
îmbunătăţire a economiilor lor. Potrivit Eurostat, în trimestrul II din 2009, PIB-ul comunitar a
scăzut cu 0,3% faţă de primul trimestru din 2009 şi cu 4,8% faţă de perioada similară a anului
precedent, ceea ce arată că economia UE este în continuare în recesiune. Zona euro a cunoscut o
reducere mai moderată, în condiţiile în care Germania şi Franţa, cele mai mari economii ale UE,
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au înregistrat creşteri de 0,3% în comparaţie cu trimestrul I din 2009. De asemenea, Portugalia,
Grecia şi Slovacia au înregistrat, în trimestru II, uşoare creşteri economice comparativ cu primul
trimestru, dar au înregistrat scăderi faţă de perioada similară din 2008. Pe de altă parte, alte state
din zona Euro, importanţi parteneri economici ai României, au cunoscut o înrăutăţire a situaţiei,
înregistrând, în trimestrul II, scăderi mai puternice decât în primul trimestru: Italia -6%, Austria
-4,4%, iar Marea Britanie -5,9%.

3. Impactul crizei financiare asupra economiei din România
Conform Eurostat, în trimestru II, România a înregistrat o scădere de 8,8 % faţă de
perioada similară din 2008 şi de 1,2% faţă de primul trimestru din acest an. Scăderea de 8,8%
este cea mai mare înregistrată de un stat UE, cu excepţia statelor baltice. Evoluţia PIB în
perioada 2000-2009 evidenţiază faptul că efectele crizei au apărut în trimestrul III al anului
2008 când economia românească a început să scadă. Efectele crizei se resimt atât la nivel
macroeconomic (niveluri mai reduse ale producţiei şi exportului, scăderea fluxului de
investiţii străine, creşterea costului creditării şi al finanţării externe, creşterea deficitului
public şi a celui extern), cât şi la nivelul sectoarelor economice (de exemplu construcţii/imobiliare, industria siderurgică, industria textilă, industria chimică, comerţul cu amănuntul).
Principalele canale prin care criza a afectat economia naţională, atât directe cât şi indirecte,
sunt finanţarea externă, activitatea comercială, cursul de schimb şi nu este de neglijat
încrederea. Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, criza financiară nu a avut în
România efecte directe, sistemul bancar românesc neavând expuneri în active toxice, dar
efectele indirecte sunt însemnate: costul şi disponibilitatea finanţării externe, scăderea
investiţiilor directe, impactul negativ asupra exporturilor, volatilitate crescută a cursului de
schimb(3).
3.1. Pieţele de capital, sectorul bancar şi cursul de schimb
În cazul României, datorită structurii sistemului financiar, piaţa de capital nu a afectat
puternic sistemul bancar. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că majoritatea
băncilor româneşti nu au expuneri semnificative în „activele toxice” care au stat la baza crizei.
De asemenea, pe piaţa bancară românească domină produsele bancare tradiţionale. Sistemul
este oricum vulnerabil efectelor de contagiune datorita ratei înalte a numărului băncilor
deţinute de instituţii din exterior. Trebuie menţionat faptul că politicile prudente ale BNR au
amortizat efectele crizei asupra sistemului bancar. Dintre acestea menţionăm: cerinţele de
rezerve minime obligatorii ridicate care au permis ajustarea lichidităţii din sistemul bancar
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gradual, în funcţie de evoluţia pieţei, încetinirea expansiunii creditelor în sectorul privat,
sprijinirea împrumuturilor în moneda locală şi limitarea expunerilor la risc. La acestea s-au
adaugat următorii factori care au contribuit la menţinerea rentabilităţii sistemului bancar: cota
mică a creditelor restante şi îndoielnice în portofoliul total de credite (1,1% în septembrie
2008) şi faptul că din 15 octombrie 2008 nivelul garantat al depozitelor bancare a crescut de la
20.000 EUR la 50.000 EUR. Piaţa valutară s-a aflat sub o presiune permanentă încă de la
începutul crizei financiare. Deprecierea leului a condus la creşterea datoriei externe, creşterea
costului importurilor, cu consecinţe asupra producţiei şi şomajului. Criza financiară a dus şi la
creşterea primelor de risc pe care România trebuie să le plătească pe pieţele de capital
internaţionale, ceea ce conduce la îngreunarea obţinerii de fonduri. Sectorul privat întâmpină
dificultăţi în atragerea de capital de pe pieţele internaţionale de capital.
3.2. Preţul bunurilor şi comerţul
Criza financiară a avut un efect negativ şi asupra comerţului. În particular, remarcăm o
scădere semnificativă a volumului bunurilor exportate. În perioada următoare, exporturile vor
continua să scadă urmând trendul cererii externe. Scăderea exporturilor conduce la scăderea
veniturilor din exporturi, iar acestea vor constrânge abilitatea guvernului de a finanţa
importurile necesare pentru producţie. În această situaţie, importurile vor continua să scadă ca
o consecinţă a declinului activităţii de investiţie şi export.
3.3. Finanţarea externă
Criza financiară globală a diminuat perspectivele intrărilor de capital. În ultimii ani a
existat o creştere semnificativă a investiţiilor private în România. Un număr mare de proiecte
de investiţii sunt deja în derulare. Pe măsură ce finanţarea scade, sunt posibile două situaţii: în
unele cazuri proiectele nu vor fi terminate, devenind neperformante şi încărcând balanţele
băncilor cu credite neperformante, iar în cazul derulării proiectelor, acestea se vor adăuga la
excesul de capacitate de producţie rezultată din încetinirea globală şi la riscul de deflaţie.
Posibile soluţii cu privire la disponibilitatea finanţării sunt sursele alternative de finanţare,
cum ar fi credite contractate de la instituţii financiare internaţionale şi o mai bună absorbţie a
fondurilor europene.
4. Evoluţia economiei româneşti în perioada 2005-2009
4.1. Dinamica volumului investiţiilor
Pentru analiza dinamicii volumului de investiţii din economia României pentru
perioada 2000-2009, am considerat date trimestriale. Pentru a asigura compatibilitatea
volumului investiţiilor şi a PIB în timp am recurs la exprimarea datelor în preţurile medii ale
anului 2000. Datele au fost ajustate cu scopul de a elimina efectele sezoniere în vederea
evidenţierii evoluţiei economice reale. La sfârşitul anului 2007, investiţiile realizate în
economia naţională au înregistrat o creştere remarcabilă, cu 151.7% faţă de anul 2000. De
asemenea, în trimestrul I al anului 2009 s-a înregistrat o explozie a volumului investiţiilor, de
la 48.2620 mil. lei (preţuri medii ale anului 2000) în trimestrul IV al anului 2008, la 433.1073
mil. lei (preţuri medii ale anului 2000) în trimestrul 1 al anului 2009(4).
Am considerat următorul model de regresie:
, unde PIB = produsul intern brut, Rdob =
rata dobânzii şi Rinfl = rata inflaţiei.
(426.9110)
(0.011628)
(13.20100)
(19.47765)
O creştere a ratei dobânzii cu o unitate va conduce la o creştere cu 14,4 unităţi a
investiţiilor, în timp ce rata inflaţiei exercită un efect negativ: o creştere a ratei inflaţiei cu o
unitate va conduce la o scădere a investiţiilor cu 31.234 unităţi. PIB-ul nu influenţează foarte
puternic evoluţia investiţiilor. Din datele analizate rezultă că rata dobânzii este mai puţin
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semnificativă din punct de vedere statistic (conform t-stat). Pentru toţi indicatorii p este mai
mic decât nivelul de relevanţă ales (10%), deci coeficienţii sunt consideraţi semnificativi din
punct de vedere statistic, iar modelul de regresie este valid. De asemenea, p este mai mic decat
nivelul de relevanţă ales pentru testul F şi rezultă că ipoteza zero este falsă, adică cel puţin
unul dintre coeficienţii de regresie este semnificativ din punct de vedere statistic. R2 ~ 0,22 ,
ceea ce înseamnă că regresia nu este foarte bine specificată. DW = 1.548542 , ceea ce
înseamnă că există o corelaţie serială pozitivă a erorilor. Conform ecuaţiei obţinute, se
observă o puternică influenţă pozitivă a ratei dobânzii asupra investiţiilor şi una negativă a
ratei inflaţiei.
4.2. Analiza comportamentului economic al României în perioada 2005-2009
În cele ce urmează am încercat să analizăm comportamentul economic al României în
perioada 2005-2009, folosind modelul keynesist. Pentru aceasta, am considerat următoarele
date: produsul intern brut, consumul populaţiei, investiţiile, cheltuielile guvernamentale,
exportul, importul, nivelul taxelor, venitul disponibil (calculat ca PIB – Taxe), rata
dobânzii şi rata inflaţiei.
Perioada supusă analizei este trimestrul I al anului 2005 – trimestrul II al anului 2009,
iar datele utilizate sunt trimestriale. Pentru a asigura compatibilitatea în timp a datelor am
recurs la exprimarea lor în preţuri medii ale anului 2000 (milioane lei). Datele au fost ajustate
cu scopul de a elimina efectele sezoniere şi pentru a evidenţia evoluţia economică reală din
perioade consecutive.
Am definit următorul model MES:

, unde PIB = produsul intern brut, C = consumul,
I = investiţiile, G = cheltuielile guvernamentale, E = exportul, X = importul, VD = venitul
disponibil şi RDob = rata dobânzii.
În continuare, am estimat prin OLS parametrii fiecarui model de regresie, obţinând
următoarele ecuaţii:
EQ01:
(3214.466)
(0.08821)
(0.176355)
Iniţial am considerat variabila independentă Ct-1, dar coeficientul nu era semnificativ
din punct de vedere statistic şi atât testul t cât şi criteriile Akaike şi Schwartz sugerează o mai
bună estimare pe baza Ct-3 .
EQ02:
(166.2320)

(0.966971)

(1797.929)

EQ03:
(1873.486)
(0.079403)
(0.079006)
Conform t-stat, coeficientii sunt semnificativi din punct de vedere statistic pentru toate
cele trei ecuaţii estimate, astfel încât modelul de regresie este considerat valid. Doar în cazul
ultimei ecuaţii exportul din perioada anterioară explică mai puţin evoluţia exportului prezent.
Testul F oferă rezultate asemănătoare în toate cele trei cazuri: ipoteza zero este falsă, cel puţin
unul din coeficienţii de regresie este semnificativ din punct de vedere statistic. Corelograma
certifică rezultatele obţinute cu testul DW. Conform corelogramei erorilor pătratice, există
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corelaţie serială a acestora şi pot exista termeni ARCH în toate cele trei ecuaţii, fapt confirmat
de testul White. Conform histogramei şi a testului JB, erorile nu sunt distribuite normal, ci
platicurtotic în cazul ecuaţiilor consumului şi a exporturilor şi leptocurtotic în cazul
investiţiilor, ceea ce înseamnă că evenimentele extreme pot avea un impact puternic asupra
acestora din urmă.
EQ04 a fost estimată folosind TSLS:

(0.333561)
(2.57823)
(3.529079)
(0.434408)
(0.106431)
Conform t-stat, coeficienţii sunt semnificativi din punct de vedere statistic, iar modelul
de regresie este valid. Exportul din perioada anterioară explică mai puţin evoluţia exportului
prezent. Conform testului F, ipoteza zero este falsă. Cel puţin unul din coeficienţii de regresie
este semnificativ din punct de vedere statistic. DW =2.88, există corelaţie serială negativă a
erorilor. R2 = 0.89 – regresia este foarte bine specificată. Conform corelogramei, există
corelaţie serială a erorilor. Conform corelogramei erorilor pătratice, există corelaţie serială a
acestora şi pot exista termeni ARCH (heteroskedasticitate). Conform histogramei şi a testului
JB, erorile nu sunt distribuite normal, ci platicurtotic, confirmat şi de testul JB. Testul LM
confirmă faptul că există corelaţie serială a erorilor, iar testul White demonstrează existenţa
heteroskedasticităţii.
Concluziile rezultate din evaluarea datelor aferente perioadei analizate (2005-2009)
sunt:
- venitul disponibil afectează puternic consumul populaţiei. Efectele acestuia în
perioada analizată sunt puternic pozitive şi influenţează consumul într-o măsură mai mare
decât consumul din perioada anterioară. Efectul se produce imediat, nu există lag. Cum
venitul disponibil a avut în perioada analizată un trend pozitiv, cauzat de evoluţia pozitivă a
PIB, iar evoluţia constantă a nivelului taxelor a influenţat în mod pozitiv evoluţia consumului.
- evoluţia volumului investiţiilor este puternic afectată de evoluţia ratei dobânzii şi
într-o mai mică măsură de investiţiile realizate în perioada precedentă. Acestea din urmă au
avut o influenţă pozitivă. Rata dobânzii a avut în perioada analizată o evoluţie descendentă,
ceea ce a constituit unul dintre factorii determinant pentru evoluţia pozitivă a investiţiilor.
Modelul ne arată că o creştere cu o unitate a ratei dobânzii determină o scădere cu
5015.450547 unităţi a volumului investiţiilor.
- evoluţia pozitivă a PIB a influenţat în mod pozitiv exporturile.
- odată cu trimestrul I al anului 2009, investiţiile au început să scadă afectând
evoluţia PIB. Volumul mare al importurilor a afectat în mod negativ PIB-ul.
Problemele celor două modele sunt reprezentate de existenţa corelaţiei seriale a
erorilor şi existenţa heteroskedasticităţii. Aceastea ar trebui corectate ori prin folosirea
metodei celor mai mici pătrate ponderate, ori prin redefinirea modelului de regresie
considerându-se noi combinaţii de variabile explicative. De asemenea, ecuaţiile implică
termeni ARCH.
5. Perspective şi prognoze privind redresarea economică
5.1. La nivel global
Cifrele preliminare privind situaţia unor economii majore (trimestrul III din 2009) şi
previziunile unor instituţii de analiză economică tind să confirme aprecierile conform cărora
se poate vorbi despre atingerea punctului de stagnare premergător relansării creşterii
economice. Astfel, Banca Mondială estimează o creştere globală a producţiei industriale de
cca 9% în trimestrul III 2009 comparativ cu perioada similară a anului precedent. Creşterea
industrială este mai puternică în Asia (+13,8%), unde China pare relativ neafectată de efectele
crizei, India înregistrează un ritm surprinzător în ultimul trimestru (+10%), iar Japonia a reuşit
să se menţină, în pofida efectelor pieţei internaţionale. Considerăm, însă, că nu putem vorbi
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încă de o relansare economică globală având în vedere că semnalele de stopare a declinului
provin din partea unor state cu o puternică bază economică/industrială. O relansare economică
globală poate fi luată cu adevărat în considerare în momentul în care fenomenul de scădere al
altor areale economice (America Latină, Europa Centrală şi de Est şi, nu în ultimul rând,
Africa – afectată în continuare de criza alimentară) se va fi încheiat, iar economiile
avansate/majore vor marca trecerea de la scădere la creştere. Deşi Asia pare a fi principalul
motor global al relansării economice, evoluţia ei, considerată izolat, nu va fi în măsură să
determine deblocarea imediată a situaţiei şi să contrabalanseze influenţa complexului de
factori ce au generat actuala criză globală.
În ceea ce priveşte aspectele cantitative, prognozele pentru anul în curs arată o scădere
a economiei mondiale cuprinsă între -1,4% şi -1,8%. Evoluţia economiei globale depinde, în
primul rând, de măsura în care va avea loc o redresare în SUA, un aspect esenţial fiind acela
că administraţia americană pare hotărâtă să continue măsurile de stimulare atât timp cât va fi
nevoie. În ciuda semnalelor pozitive, recesiunea continuă să fie prezentă, iar principala
preocupare rămâne restabilirea viabilităţii sectorului financiar, în paralel cu pregătirea
terenului pentru retragerea treptată a sprijinului masiv acordat de autorităţile guvernamentale.
Pe de altă parte, volumul comerţului mondial (un indicator important al recesiunii)
urmează să scadă în 2009 cu 12,2%, cu 1,2 puncte procentuale mai mult decât se estimase în
aprilie, urmând să recupereze 1% în 2010. Riscurile prelungirii recesiunii la nivel global sunt
încă prezente, principalii factori care favorizează o asemenea evoluţie fiind creşterea preţului
petrolului, valoarea ridicată a datoriei acumulate de SUA şi persistenţa problemelor de pe
piaţa muncii.
5.2 La nivelul Uniunii Europene
Prognoza de toamnă a Comisiei Europene privind criza finanicară ce a cuprins
Uniunea Europeană este că, în ciuda evoluţiilor pozitive, incertitudinile rămân la un nivel
ridicat. COM estimează că iesirea din recesiune a Uniunii Europene (UE) va avea loc în a
doua jumătate a acestui an. Executivul european prognozează o perioadă de redresare
graduală, astfel că în 2010 economia UE ar putea creşte cu 0,75%, iar în 2011 cu 1,5%, ca
urmare a îmbunătăţirii mediului extern, a condiţiilor financiare şi a efectelor măsurilor de
stimulare.

Măsurile extraordinare de stimulare fiscală luate de statele UE (care au adus şi deficite
pe măsură) sunt cauza principală a redresării prognozate pe termen scurt. Estimarea respectivă
a influenţat pozitiv şi nivelul altor indicatori precum încrederea mediului de afaceri şi a
consumatorilor. Pe de altă parte, Comisia Europeană apreciază că tendinţa de redresare va
cunoaşte o atenuare în cursul anului viitor datorită, în primul rând, creşterii şomajului şi
dificultăţilor sectorului financiar5.
Pentru zona euro (considerată motorul redresării pentru economia României) se
estimează o revenire treptată a economiei, ieşirea din recesiune urmând să aibă loc în al treilea
trimestru 2009 şi să fie urmată de o creştere de 0,7% în 2010 şi de 1,5% în 2011. Totuşi,
semnalele pozitive trebuie privite cu circumspecţie, în condiţiile avertismentelor privind
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situaţia dificilă de pe pieţele de credit. Pe de altă parte, Europa Centrală şi de Est a fost
afectată mult mai sever (“ground zero” al recesiunii globale). Conform evaluărilor, este de
aşteptat ca redresarea ECE să fie lentă şi să aibă loc la un interval de 6-9 luni ulterior
redresării statelor din vestul Europei. Polonia este singura ţară din regiunea Europei Centrale
şi de Est care dă semnale de ieşire din criză, înregistrând, în trimestrul II din 2009, o creştere
de 1,4 % faţă de perioada similară a anului precedent. De asemenea, potrivit autorităţilor de la
Praga, Cehia a înregistrat o creştere trimestrială de 0,3% comparativ cu primul trimestru din
2009, dar o scădere faţă de perioada similară din 2008.
Comisia Europeană apreciază că situaţia economică este mai bună decât se prognoza la
nivelul Uniunii şi recomandă implementarea de urgenţă a măsurilor economice de redresare
rămase, conform planului european adoptat în decembrie 2008. Însă şomajul va rămâne ridicat
şi anul viitor, iar acest lucru va împiedica expansiunea consumului şi va tempera creşterea.
Revenirea pe creştere va fi lentă şi constantă în următoarele trimestre. În ceea ce priveşte
deficitele bugetare estimate pentru anul în curs, cifrele au crescut în toate statele UE, ca
urmare a diverselor măsuri de stimulare fiscală implementate de autoritaţi. Valori mai ridicate
sunt previzionate pentru Europa de Est, cu o medie în jurul a 5-6%, pentru România fiind
estimată o valoare de peste 8%.
5.3. România
În ceea ce priveşte România, previziunile realizate pe baza ecuaţiilor obţinute arată că
va avea loc o redresare a PIB-ului. Concluziile rezultate din analiza de mai sus sunt:
1. România se află într-o situaţie specifică în cadrul UE – are una dintre cele mai mari
rate de scădere economică (8-8,5%, prognozată de FMI pentru 2009), precum şi cel mai mare
deficit bugetar prognozat. Atuul său (cel puţin deocamdată) constă într-o rată a şomajului
dintre cele mai scăzute din UE;
2. Pentru România, o eventuală ameliorare de substanţă a situaţiei economice depinde
de ieşirea din recesiune a principalilor parteneri comerciali şi de investiţii (Germania, Franţa,
Italia, Austria). Chiar şi în condiţiile unei eventuale relansări a exporturilor româneşti,
îmbunătăţirea situaţiei economice nu se va putea materializa mai devreme de două semestre
ulterior ieşirii din recesiune a economiilor vestice;
3. Una din problemele pe termen mediu şi lung cu potenţial negativ semnificativ este
reducerea fluxului de investiţii străine pe fondul sporirii reticenţei investitorilor cu privire la
pieţele emergente. Aceasta va afecta în special industriile de vârf, fiind susceptibilă deci a
antrena un declin al dezvoltării tehnologice, generând nevoia de intervenţie din partea statului;
4. Deficitul de cont curent existent trebuie diminuat prin măsuri precum sprijinirea
productivităţii, stimularea competitivităţii şi mai multă flexibilitate pe piaţa muncii, care ar
putea ajusta absorbţia internă.

Note
(1)

FMI, în rapoartele sale (World Economic Outlook şi Global Financial Stability Report) sublinia încă
înnainte de apariţia şocului necesitatea reversării ordonate şi timpurii a dezechilibrelor globale pentru a
se evita o criză. Aceasta presupunea iniţierea de reforme relativ concomitente care să asigure scăderea
deficitului bugetar în SUA, atenuarea surplusului de economii şi flexibilizarea ratelor de schimb în
Asia şi stimularea creşterii economice în zona euro, iar în unele economii emergente trebuia redus
excesul cererii interne care contribuie la deteliorarea deficitului de cont curent.
(2)
Ultimele susţinute la suprafaţă de creditarea în monede străine.
(3)
Isărescu, M., ”Romania in the Context of the Global Financial Crisis: an overview”, Conference
organized by the National Bank of Romania, December 2008.
(4)
Conform datelor BNR, 12 februarie 2009.
(5)
Surse grafice: http://ec.europa.eu/
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Rezumat. Criza actuală a lovit şi loveşte încă majoritatea sectoarelor economiei.
Întrebarea care se pune este care sunt domeniile şi sectoarele care au potenţialul de a rezista
crizei şi de a se dezvolta în pofida acestei realităţi economice nefavorabile. Experienţa arată
că economia creativă în general şi domeniile creative în particular au această capacitate de a
face faţă provocărilor crizei şi de a urma un trend ascendent. Lucrarea prezintă în mod
sintetic unele aspecte legate de miza economiei creative în perioada de criză şi propune un set
de politici posibil a fi aplicate pentru sprijinirea şi promovarea economiei creative. Lucrarea
diseminează o parte a rezultatelor activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul proiectelor
CERES şi IDEI 1224, contracte dedicate economiei creative.
Cuvinte-cheie: economia creativă; domeniile creative; criza mondială; comunităţi
creative.
Coduri JEL: Z1, A13, A14, A30, D89, O1, O4.
Coduri REL: 18A, 19Z, 16 C, 16D, 16G, 20F.
1. Introducere
Criza globală, care şi-a făcut simţită prezenţa încă din anul 2008, a afectat deja într-o
mare măsură toate sectoarele de activitate, indiferent de ţară, regiune sau continent. Aceasta nu a
ocolit nici sectorul creativ sau domeniile creative. În ciuda potenţialului economiei creative de a
genera valoare adăugată/avuţie şi de a crea locuri de muncă şi de a crea premise favorabile
pentru creştere şi dezvoltare, domeniile creative trebuie să facă faţă aceloraşi ameninţări pe care
le întâmpină toate economiile. Întrebarea care se pune este în ce măsură este afectat sectorul
creativ şi care sunt perspectivele de dezvoltare ale acestuia în contextul actual.
Întrucât criza globală a afectat toate domeniile şi industriile economiei fără excepţie,
economia creativă nu a putut ocoli această schimbare globală majoră. Peisajul economico-social
actual ar putea fi descris, în linii mari, prin: şomaj sau prin existenţa unui mare număr de locuri
de muncă aflate în pericol; afaceri care dau faliment; proprietari care se mută etc. Toate aceste
fenomene se petrec concomitent la nivel mondial şi în toate ramurile de activitate.
2. Criza globală şi economia creativă
Moody’s (Economy.com) a publicat un raport privind activitatea economică recentă din
Statele Unite ale Americii.
Raportul a investigat 381 de regiuni metropolitane, din care 302 erau deja afectate
puternic de recesiune, iar 64 sunt expuse riscului recesiunii. La data cercetării, numai 15 din
cele 381 de regiuni înregistrau încă creştere economică. Regiunile care au fost cel mai puţin
afectate, conform studiului, sunt acele regiuni care deţin importante resurse naturale, incluisv
petrol (de exemplu, Texas şi Oklahoma), care au fost salvate de preţurile în scădere la energie,
precum şi regiunea Washington DC, care oferă şi creează încă noi locuri de muncă în sectoare
precum avocatura şi administraţia, datorită, în principal, naţionalizării companiilor financiare
şi expansiunii fiscale (Florida, 2009). La polul opus se află regiunile mai puţin asociate cu
finanţarea masivă, care sunt încă cel mai puternic afectate de criză.

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

383

În acest context, se apreciază că, mai devreme sau mai târziu, toate regiunile lumii vor
fi afectate de recesiune, într-o oarecare măsură şi pentru o anumită perioadă. Pe măsură ce
criza se adânceşte, anumite regiuni vor fi mai puternic compartativ cu alte regiuni. De altfel,
este foarte probabil ca anumite regiuni sau oraşe să îşi revină, atingând din nou performanţele
anterioare, iar altele să nu îşi mai revină. Un lucru este sigur şi anume că economia mondială
se deteriorează, iar modul în care diferite regiuni reacţionează la noile condiţii este diferit.
În mod asemănător, Marea Criză Economică sau Marea Depresiune din anul 1929 a
debutat ca o criză a sistemului bancar, cauzată de ipoteci insolvabile şi de instrumente
financiare complexe. La scurt timp, însă, efectele acestei crize s-au accentuat şi au afectat
inclusiv economia reală, dând naştere unei rate foarte ridicate a şomajului (de exemplu, rata
şomajului în New York a fost de 25%, iar în unele ţări rata şomajului a depăşit 30%). La acel
moment, industria petrolieră, construcţiile căilor ferate şi industria oţelului erau bine
dezvoltate. Acesta este contextul în care au apărut zorii unei noi perioade de inovare şi
creştere industrială. O oportunitate similară poate fi identificată în prezent pentru economia
creativă, întrucât se consideră că aceasta poate juca un rol cheie în contextul crizei actuale.
Autori consacraţi în domeniu, cum ar fi de exemlu R. Florida, subliniază că economia creativă
are o autentică capacitate de revitalizare, care a fost deja dovedită în perioadele de creştere şi
expansiune.
Una dintre cauzele profunde ale crizei este dificultatea crescândă a Occidentului de a
compensa „epuizarea” internă prin atragerea unor resurse din alte părţi. Occidentul a pus
bazele globalizării pieţelor (în special a pieţelor financiare) pentru a atrage resurse din alte
părţi, care să permită menţinerea aceluiaşi nivel de trai. În acest mod s-a creat însă „o bulă
financiară” la scară planetară. Toată lumea era interesată de creşterea fictivă şi fără control
care se petrecea: pe de-o parte, economiile din Occident îşi puteau menţine creşterea,
guvernele asigurau ocuparea astăzi cu banii contribuabililor de mâine, întreprinderile furnizau
produsele necesare fără a mări salariile, salariaţii găseau locuri de muncă, acţionarii obţineau
plus-valori semnificative, cei mai săraci aveau acces la locuinţe, băncile realizau profituri
enorme, Statele Unite ale Americiii îşi menţineau fără efort supremaţia, ţările din sud erau
antrenate în creştere de importurile americane, iar sistemul financiar mondial stoca o mare
parte a valorii adăugate mondiale.
Timp de zece secole, Europa şi apoi America şi Japonia au reuşit să mobilizeze în
avantajul lor cele patru elemente considerate importante pentru dezvoltare: populaţia,
tehnologia, economiile şi materiile prime. Astfel, oraşele occidentale au atras resursele, elitele
şi tehnologiile. Este cazul unor oraşe precum Bruges, Veneţia, Anvers, Amsterdam, Londra,
Boston şi New York. Mai apoi, zona California a reuşit să mobilizeze foarte multe talente,
capital şi materii prime. În anul 2006, străinii veniţi aici au depus un sfert din totalul
numărului de patente, iar mai mult de jumătate din numărul start-up-urilor create în Silicon
Valley în perioada 1995-2005 au fost înfiinţate de nou-veniţii în SUA.
Situaţia a început să se schimbe, însă, întrucât cei veniţi din alte regiuni ale lumii, care
până atunci aduseseră talentele şi resursele în Occident, au început să migreze spre alte
regiuni, inclusiv spre regiunile de origine. Pentru a împiedica acest fenomen, Occidentul ar
trebui să îşi regăsească forţele demografice, intelectuale sau să atragă într-o manieră rentabilă
resurse din alte părţi. Accentul trebuie pus atât pe economia creativă în sens larg, cât şi pe
domenii precum: nanotehnologiile, biotehnologiile, tehnologiile informaţionale şi ştiinţele
cognitive şi neuroştiinţele, adică domeniile viitorului, care se pot dezvolta numai în
interdependenţă, întrucât nu poate exista genetică fără tehnologii informaţionale; nu există
biotehnologii fără nanotehnologii; nu există trasabilitate fără nanotehnologii, biotehnologii şi
tehnologii informaţionale; nu poate exista robotică fără biotehnologii şi nanotehnologii; iar
neuroştiinţele nu pot exista fără celelalte. Acest cumul va permite obţinerea unui progres
exponenţial, în vreme ce ese de aşteptat să apară şi alte tehnologii prin simpla combinaţie a
tehnologiilor existente. Aceste tehnici vor revoluţiona practicile multor sectoare industriale şi
de servicii, în special în sănătate, educaţie, media, bănci şi consultanţă. Aceste tehnologii pun,
totuşi, probleme de ordin etic, din cauza incertitudinii în legătură cu impactul lor asupra
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naturii umane şi democraţiei. De exemplu, nanotuburile de carbon ar putea avea un impact
distrugător asupra celulelor umane; organismele modificate genetic ar putea avea un efect
ireversibil asupra structurii ADN; instrumentele de trasabilitate ar putea deveni instrumente de
control politic ce pot submina democraţia.
Numeroase oraşe mari sunt locul de desfăşurare al unei economii diverse şi inovative,
construită în jurul unei game largi de domenii creative: publicitate, arhitectură, piaţa artelor şi
antichităţilor, meşteşuguri, design, design vestimentar, film, software interactiv pentru
recreere, muzică, televiziune şi radio, artele scenei, publicaţiile şi producţia de software.
Companiile înalt tehnologice sunt exemplul cel mai ilustrativ al diversităţii inovative şi
creative al acestor oraşe, a căror creştere se datorează în mare parte domeniilor creative. De
exemplu, s-a măsurat concentrarea anumitor tipuri de locuri de muncă din New York pentru a
evidenţia impactul acestora asupra economiei Statelor Unite ale Americii. Studiile şi
măsurătorile lui Richard Florida au dovedit că acest oraş este o adevărată mecca pentru
designeri vestimentari, muzicieni, regizori de film şi artişti şi mai puţin pentru specialiştii în
finanţe, de exemplu.
În opinia lui Richard Florida, primul autor care a văzut în diversele structuri
economice şi sociale adevărate motoare de creştere a fost urbanistul Jane Jacobs. Jacobs
considera că aglomerarea şi reunirea într-un loc a mai multor profesii şi tipuri de oameni
reprezintă o sursă esenţială de inovare, cu capacitate de realizare a unor lucruri realmente noi,
care, pe termen lung, fapt care poate contribui la conservarea capacităţii şi forţei oraşelor.
Când un loc devine plictisitor, până şi cei bogaţi îl părăsesc. În aceste condiţii, criza actuală
poate servi drept oportunitate pentru ca economia creativă să îşi joace rolul revitalizant în
oraşele şi regiunile creative, al căror potenţial este mai mare decât potenţialul locurilor
obişnuite. În asemenea locuri, economia creativă poate stimula creşterea economică prin
atragerea de investiţii şi talente. În prezent, suntem martorii declinului deja învechitei
combinaţii de consum maşină-casă, care a stat la baza creşterii postbelice. În locul acesteia,
apar noi tendinţe de consum şi stiluri de viaţă.
În luna noiembrie a anului 2008, rata şomajului în domeniul producţiei din Statele
Unite ale Americii a atins 9,4%. În schimb, rata şomajului în rândul persoanelor creative şi cu
profesii liberale a fost mult mai mică, de aproximativ 3%.
Numărul locurilor de muncă din sectorul tangibil (producţie, construcţii, extracţie şi
transporturi) a scăzut cu aproximativ 1,8 milioane în perioada decembrie 2007-noiembrie
2008, iar numărul locurilor de muncă în sectorul intangibil (activităţile oamenilor de ştiinţă,
inginerilor, managerilor, specialiştilor în diverse domenii etc.) a crescut cu peste 500.000.
În viziunea lui Richard Florida, în prezent asistăm la o dezvoltare fără precedent a unor
mega-regiuni emergente, în care se pune accentul pe accesibilitatea pieţei imobiliare şi pe
concentrarea talentului creativ în câteva domenii specifice. Acelaşi autor este de părere că
actuala criză afectează în mod diferit cele trei clase sociale: clasa lucrătorilor antrenaţi
predilect în industriile prelucrătoare, cei care activează în domeniul serviciilor şi clasa
creativă. Cei care fac parte din primele două categorii sunt adesea legaţi de un loc de muncă
sau regiune datorită unor abilităţi, în vreme ce membrii clasei creative pot face faţă
schimbărilor actuale şi pot prospera datorită flexibilităţii pe care o posedă. Criza creditelor
face parte dintr-o succesiune de crize: bula publicităţii, bula Internet/dotcom, iar acum criza
creditelor. Toate aceste bule au generat bunăstare „fictivă”. Acesta este motivul pentru care
oamenii ar trebui să devină conştienţi de faptul că bunăstarea reală se regăseşte în arte şi
cultură. Soluţia propusă de Richard Florida nu este aceea a reîntoarcerii la situaţia iniţială, ci
constă în construcţia unei ecologii creative noi şi sustenabile, care să îmbunătăţească situaţia
prezentă într-un mod nou şi creativ. În acest proces, clasa creativă are un rol de catalizator.
Richard Florida îşi argumentează teoria utilizând exemplul pe care îl oferă
megaregiunea Ontario. În ciuda declinului economic general, provincia Ontario a avut o
evoluţie pozitivă datorită trecerii de la activităţile rutiniere la cele bazate pe creativitate.
Activităţile rutiniere, care se bazează în special pe abilităţile fizice sau pe posibilităţile de a
urma un anumit procedeu mecanic, pot fi desfăşurate mult mai ieftin în economiile emergente,
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dar nu vor putea rezista în economiile dezvoltate. Florida consideră că provincia Ontario nu
şi-a atins încă potenţialul de dezvoltare generat de promovarea economiei creative. Deşi
provincia beneficiază de o forţă de muncă bine calificată, de afaceri şi industrii de nivel
mondial, de universităţi excelente, de oraşe şi regiuni mari şi de o cultură care pune accentul
pe deschidere, diversitate şi coeziune socială, aceasta întâmpină dificultăţi în consolidarea
capacităţii de a concura în era creativă. Ontario beneficiază de preyenţa a numeroase persoane
creative implicate în domeniile creative, însă nu sunt recompensate în măsura în care sunt
recompensate cele din statele cele mai dezvoltate ale SUA. Autorul propune următoarele
recomandări pentru Ontario în contextul Erei Creative (http://martinprosperity.org/researchand-publications/publication/ontario-in-the-creative-age-project): încurajarea potenţialului
creativ al locuitorilor; sporirea creativităţii în toate activităţile; implicarea activă a cât mai
multe persoane în activităţile creative; consolidarea abilităţilor creative prin sistemul de
învăţământ; promovarea provinciei Ontario ca o provincie creativă; punerea diversităţii la
temelia prosperităţii economice; atragerea talentelor în Ontario; consolidarea abilităţilor
manageriale; stabilirea unor noi plase de siguranţă socială; dezvoltarea cu prioritate a
indivizilor începînd cît mai de timpuriu din primii ani de viaţă; investiţia în dezvoltarea
abilităţilor la imigranţii sosiţi de curând; consolidarea generală a mega-regiunii; investiţia în
conectivitate. Aceste recomandări pot fi urmate şi de alte ţări, regiuni sau economii. Cu alte
cuvinte, creativitatea, abilităţile, managementul diversităţii, talentul, antreprenoriatul,
toleranţa, educaţia derulată de-a lungul întregii vieţi, educaţia timpurie, flexibilitatea şi
deschiderea pot fi răspunsuri care să facă diferenţa în această perioadă de incertitudine şi
instabilitate, împreună cu amplificarea potenţialului economiei creative şi al clasei creative.
Oamenii nu trebuie să mai caute surse de speculaţie sau alte bule generatoare de venituri fără
valoare, ci să sporească potenţialul creativ.
În timp ce regiunile care au fost cîndva înfloritoare şi prospere sunt acum în declin,
bunăstarea şi revitalizarea economiei depind în mare parte şi de măsura în care se promovează
economia creativă. Economia creativă şi clasa creativă par să prezinte un grad mai mare de
imunitate faţă de efectele crizei, spre deosebire de sistemul industrial tradiţional sau de
bunăstarea generată predilect prin efectele propagate ale multiplelor bule.
3. Politici dedicate stimulării şi promovării economiei creative
Urmând exemplul altor ţări, dar şi inspirându-se din poveştile locale de succes,
România poate spera la dezvoltarea sectorului creativ cu condiţia implementării unor politici
special dedicate stimulării şi promovării economiei creative. Politicile ce trebuie implementate
pot fi gândite pe mai multe paliere cu referire specială la:
• politici care să vizeze predilect un anumit domeniu creativ;
• politici care să vizeze sectorul creativ în ansamblu, prin încurajarea producţiei cu
caracter creativ şi/sau cultural;
• politici care să vizeze aspecte ce ţin de educaţie şi formare profesională, mediul de
afaceri, infrastructură, drepturi de proprietate intelectuală, fiscalitate, concurenţă, tehnologii,
relaţii internaţionale;
• politici la nivel local, promovate de comunităţile sau administraţiile locale.
Înainte de a gândi aceste politici într-un cadru specializat, relativ îngust trebuie
încurajată manifestarea şi gestiunea competentă a diversităţii individuale, a practicilor din
domeniile creative şi a pieţelor. Indivizii, practicile şi pieţele trebuie văzute într-o strânsă
interdependenţă în contextul mai amplu al locurilor şi comunităţilor creative.
Manifestarea diversităţii individuale poate fi încurajată şi promovată, în principal, prin:
1. generarea mai multor oportunităţi pentru descoperirea şi stimularea creativităţii la
nivel personal;
2. educarea consumatorilor pentru a deveni mai exigenţi în privinţa diversităţii şi
calităţii produselor şi serviciilor creative;
3. stimularea cererii pentru formare profesională în raport cu exigenţele domeniilor
creative;
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4. stimularea oamenilor creativi pentru a se reuni în echipe şi pentru şi lucra în reţele;
5. crearea condiţiilor necesare pentru exersarea unor abilităţi auxiliare comerciale,
tehnice etc. utile pentru activitatea desfăşurată;
6. creşterea vizibilităţii persoanelor care lucrează în aceste domenii;
7. sprijinirea publică a iniţiativelor din domeniile creative şi încadrarea acestora în
programe mai ample şi coerente, care să conducă la o dezvoltare sustenabilă pe termen lung;
Printre măsurile care pot spori diversitatea practicilor din domeniile creative, amintim:
1. utilizarea tuturor oportunităţilor de pe piaţă pentru a stabili reţele sociale sau de
afaceri;
2. crearea unor pieţe locale sau regionale pentru a putea avea acces la comunităţi şi
reţele de practicieni şi dezvoltarea unor pieţe pe care să se exerseze diverse practici
inovaţionale;
3. încadrarea firmelor emergente din domeniile creative în circuitul practicilor de
afaceri existente şi al pieţelor deja funcţionale.
Pentru a spori diversitatea pieţelor, se pot propune măsuri de tipul:
1. oferirea de suport şi sprijin financiar pentru a înlătura barierele de intrare pe piaţă;
2. crearea unor noi pieţe şi oportunităţi;
3. promovarea sectorului creativ în diverse zone şi regiuni.
În privinţa întreprinderilor mici şi mijlocii, guvernul trebuie să se implice activ, după
modelul Marii Britanii, în implementarea unor politici care să asigure accesul agenţilor
economici la reţelele de distribuţie, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii implicate
în domeniile creative şi pe pieţele cu un grad relativ redus de concentrare.
Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să ţină seama atât de nevoile
marilor jucători de pe piaţă, cât şi de cele ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi antreprenorilor
individuali, adică de persoanele creative.
Pe de-o parte, trebuie încurajată cercetarea-dezvoltarea-inovarea în cadrul
universităţilor şi marilor companii de profil, întrucât acestea beneficiază şi de avantajul de a-şi
putea finanţa activitatea şi, prin urmare, au nevoie de o asigurare şi de un stimulent, astfel
încât eforturile să se justifice, iar investiţiile efectuate să producă venituri în viitor. Or,
drepturile de proprietate intelectuală pot satisface aceste cerinţe de ordin compensatoriu. Pe de
altă parte, drepturile de proprietate intelectuală trebuie să pună la adăpost şi creaţiile,
inovaţiile şi invenţiile individului sau indivizilor ce lucrează în cadrul unor firme de
dimensiuni mai mici. Motivul este acela că, dat fiind puterea financiară redusă a acestora,
lipsa unei protecţii adecvate poate conduce într-un final la abandonarea activităţii creative. De
asemenea, s-ar dovedi extrem de utilă înfiinţarea unui serviciu de consiliere privind drepturile
de proprietate intelectuală în domeniile creative (virtual şi real).
De asemenea, trebuie pus la punct un cadru de standarde care să facă referire la
terminologia, managementul şi comercializarea bunurilor şi serviciilor ce fac obiectul
drepturilor de proprietate intelectuală. Acest cadru de standarde trebuie propus de către
organismele abilitate din domeniile creative, în cadrul unui proiect comun care să reunească
toate domeniile vizate.
La nivelul politicilor guvernamentale, se pot gândi facilităţi fiscale pentru investiţiile
în domeniile creative, de genul: scutirea de la plata impozitului pe profitul (re)investit în
activităţile cu caracter creativ şi/sau cultural pentru orice tip de întreprindere; scutirea de la
plata impozitului pe profit pentru întreprinderile creative şi/sau culturale nou-înfiinţate pentru
o anumită perioadă de timp; scutirea de la plata impozitului pe profit pentru anumite activităţicheie de genul producţiei software; subvenţii oferite întreprinderilor ce produc bunuri şi
servicii creative şi/sau culturale originale, de calitate şi care contribuie la sporirea diversităţii
culturale şi la prestigiul ţării (după modelul Franţei în domeniul jocurilor pe calculator);
subvenţii pentru micii întreprinzători pe pieţele cu puternice bariere de intrare, granturi pentru
demararea activităţii etc.
Din perspectiva finanţării domeniilor creative, după modelul ţărilor nordice, se pot
propune următoarele măsuri: întocmirea unui plan coordonat şi coerent de investiţii (finanţare
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publică şi privată); lansarea unui fond de investiţii pentru domeniile creative; înfiinţarea unui
club de investiţii în domeniile creative, pentru atragerea firmelor-sponsor interesate şi punerea
bazelor unui portofoliu de firme creative şi inovative în cadrul unor scheme coerente de
investiţii. În plus, se impune reglementarea aspectelor legate de concurenţa asimetrică, în
special în acele domenii şi pe acele pieţe în care există un număr mic de firme puternice (pieţe
concentrate). Un asemenea exemplu îl constituie domeniul media, cu un grad de concentrare
destul de ridicat, în care firmele mici pleacă din start cu un handicap evident.
Crearea reţelelor de firme poate ajuta întreprinderile mici şi mijlocii şi antreprenorii
individuali să îşi dezvolte afacerile. Reţelele, constituite la nivel local sau global, reprezintă
mediul în care sunt împărtăşite informaţiile, cunoştinţele şi cele mai bune practici.
De asemenea, reţelele reprezintă modalitatea prin care firmele creative se pot conecta
la alte domenii şi industrii, cu care pot lucra sau în care pot găsi pieţe pentru propriile produse
şi/sau servicii. Aceste demersuri sunt, în fapt, iniţiative de dezvoltare şi extindere a pieţei.
Clusterele creative, acolo unde nu există, trebuie construite, iar acolo unde există,
trebuie consolidate, prin orientarea politicilor astfel încît să e ţănă cont de specificitatea
sectorului, precum şi susţinerea firmelor de mici dimensiuni, prin transformarea peisajelor
industriale şi concentrarea către aspectele relevante pentru convergenţă. Schimbul de
cunoaştere trebuie să aibă loc în regiunile creative prin intermediul parteneriatelor.
Comunităţile creative au în centru cultura şi creativitatea, care trebuie susţinute prin strategii
bine puse la punct.
Tehnologiile trebuie să fie prezente în toate domeniile creative şi/sau culturale, fie că
reprezintă scopul final al activităţii (producţie de software sau jocuri de calculator, film, video,
muzică) sau doar un sprijin în derularea activităţii de producţie/creaţie curentă. Astfel,
industriile tehnologice şi domeniile creative trebuie să lucreze în tandem şi să se reunească în
scopul diseminării inovării şi exploatării tehnologiilor în cadrul domeniilor creative.
Tehnologiile digitale specifice domeniilor creative (arhivele, bazele de date, colecţiile radio şi
TV) reprezintă resurse foarte valoroase în sectorul creativ.
În ceea ce priveşte industriile tehnologice, acestea trebuie să identifice noi moduri în
care se poate îmbunătăţi accesul la tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. Extrem de
utilă s-ar dovedi crearea unui portal de informaţii pentru domeniile creative, care să cuprindă
legislaţie, informaţii utile (subvenţii, facilităţi fiscale, posibile surse de finanţare a activităţii,
contracte).
Pentru stimularea creativităţii (individuale şi de grup) este nevoie să se implementeze
un program de premiere a antreprenoriatului creativ, ale cărui baze să fie puse de firmele
creative, prin intermediul unui portal online special dedicat acestui scop.
Educaţia, pe axa formal-informal-nonformal, joacă un rol central în dezvoltarea
domeniilor creative, prin politicile educaţionale şi de formare profesională şi nu numai. Pe
lângă cadrul strict formal, sistemul educaţional trebuie să încurajeze învăţarea de-a lungul
întregii vieţi şi învăţarea continuă. Spre deosebire de celelalte tipuri de investiţie, investiţia în
educaţie este o investiţie eficientă şi eficace în special pe termen lung. În primul rând, este
oportună introducerea creativităţii în planurile de învăţământ la nivel preuniversitar şi
universitar. Talentul şi înclinaţiile individului vor trebui cultivate încă de la vârste fragede, de
aceea curriculumul şcolar trebuie să cuprindă şi elemente ce ţin de domeniile creative şi
culturale. Includerea acestor elemente în programele şcoalare trebuie să se facă în urma
cooperării dintre instituţiile de învăţământ vizate, printr-o reţea academică eficientă, şi
industrie. În plus, trebuie armonizate calificările creative în raport cu cele mai noi profesii şi
tipuri de activităţi creative. Toate programele şcolare special gândite pentru cultivarea
talentului în rândul tinerilor trebuie să se finalizeze printr-o diplomă, după modelul Marii
Britanii. Concomitent cu dezvoltarea abilităţilor creative, trebuie cultivate şi cele
antreprenoriale, prin măsuri de tipul: crearea unor programe de licenţă, master, MBA pentru
domeniile creative; prezentarea mizei şi regimului drepturilor de proprietate intelectuală;
formarea abilităţilor pentru afaceri (economie, finanţe, marketing, management, contabilitate,
informatică, drept etc.).

387

388

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

Schimbul de studenţi creativi între instituţiile de învăţământ, programele de studiu
bazate pe stagii în firme, crearea unor hub-uri academice creative (din care să facă parte şcoli,
licee, universităţi, firme, organizaţii non-profit) şi schimbul de experienţă şi de cunoaştere în
cadrul reţelelor industrie-învăţământ sunt forme sub care se pot implica toate părţile
interesate.
Din punct de vedere instituţional, înfiinţarea unui consiliu pentru educarea, formarea şi
dezvoltarea unor abilităţi, competenţe şi atitudini specifice economiei creative ar răspunde
nevoilor actuale ale industriei creative româneşti. Rolul acestui consiliu nu s-ar rezuma numai
la organizarea de cursuri, ci ar contribui activ la dezvoltarea politicilor şi agendelor de lucru
menite să stimuleze creativitatea în domeniu şi ar intermedia relaţia dintre industrie şi sistemul
de învăţământ.
Printre contribuţiile educaţionale necesare pentru industrie se numără: cursuri speciale
pentru sectorul creativ, traininguri, mentorat şi tutoriat, expertiză, programe de pregătire
profesională specifice, servicii de informare, consiliere şi ghidare pentru cei care doresc să
lucreze în domeniile creative etc. Aceste obiective nu se pot atinge fără sprijinul industriei.
Antreprenoriatul, de asemenea, trebuie să lanseze campanii cu rol formativ şi economic,
adresate şcolilor, universităţilor şi firmelor creative nou-înfiinţate, pentru a promova planuri
de carieră şi oportunităţi de afaceri în sectorul creativ, pentru a oferi consilierea necesară prin
practicienii cu experienţă şi pentru a înfiinţa centre de excelenţă în domeniile creative cu
ajutorul celor mai prolifici creatori din domeniu.
Rolul cercetării este acela de a crea o legătură între inovare şi creativitate, fiind forma
sub care se derulează iniţiative tehnologice şi de inovare. Universitatea este cel mai propice
mediu pentru manifestarea iniţiativelor de transfer şi proliferare a cunoaşterii şi poate deveni
un factor important în implementarea unor politici ce vizează în mod direct domeniile
creative, în cooperare cu administraţiile locale şi/sau centrale. Cercetarea în cadrul
universităţilor este facilitată prin manifestarea unei deschideri faţă de ideile noi, neobişnuite
exprimate de studenţi sau cercetători. Apelarea la un model similar cu cel din Mariea Britanie
în România s-ar putea dovedi utilă pentru punerea bazelor unui parteneriat pentru transfer de
cunoaştere, care să se ocupe de efectuarea transferului de cunoaştere între universităţi şi
mediul de afaceri sau între universităţi şi diverse instituţii non-profit, prin colaborarea în
cadrul unor diverse proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.
La nivel local, domeniile creative pot fi impulsionate prin organizarea unor programe
culturale şi evenimente internaţionale precum: expoziţii care să promoveze diversitatea
culturală locală şi care să sporească vizibilitatea artiştilor locali şi găzduirea unor evenimente
cu participare internaţională şi locală.
La nivel naţional, sunt oportune campaniile de sprijinire şi promovare a pieţelor locale
prin fidelizarea pentru brandurile naţionale şi încurajarea iniţiativelor specifice.
Concluzii
Acţiunile ce vizează economia creativă românească trebuie să se desfăşoare într-un
cadru mai larg, internaţional, în spaţiul sud-est european, sau chiar al Uniunii Europene.
Exemplele de bună practică din ţările nordice confirmă că numai o cooperare între naţiuni
poate duce la dezvoltarea domeniilor creative.
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ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE –
PROVOCARE PENTRU POLITICA SOCIALĂ
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Academia de Studii Economice, Bucureşti
alexandryafelicia@yahoo.com
Rezumat. Prin acest articol se exprimă o serie de opinii raportate la ideile vehiculate
frecvent în diverse studii consacrate evoluţiei cheltuielilor de sănătate şi efectelor acestora
asupra mediului economic şi social. Reforma în domeniu, orientată în special asupra
problematicii finanţării sistemului de sănătate, trebuie să se bazeze pe un set de criterii care
să ţină cont atât de impactul globalizării cât şi de situaţia specifică din fiecare ţară.
Cuvinte-cheie: sistem de sănătate; cheltuieli de sănătate; asigurări de sănătate;
finanţare sistem de sănătate.
Coduri JEL: G22, I1, I10, I11, I18.
Coduri REL: 13A, 20F.
1. Politica europeană în domeniul social
În procesul de construcţie a proiectului european, dimensiunea socialǎ a rǎmas
preponderent de competenţă naţionalǎ, ceea ce alimenteazǎ scepticismul cetǎţenilor statelor
din vestul Europei şi creşterea aşteptǎrilor la nivelul cetǎţenilor europeni, în special, al celor
care au dobândit mai recent acest statut, aşa cum este cazul românilor.
Intervenţia comunitǎţii europene este limitatǎ, ca sferǎ, de mǎsura în care statele
membre adoptǎ astfel de prevederi, în baza capacitǎţii de atribuire. Acţiunea complementarǎ a
principiului subsidiaritǎţii şi a principiului proporţionalitǎţii contribuie din plin la maniera
fragilǎ de conturare a modelului social european.
Conform principiului subsidiaritǎţii, comunitatea Europeanǎ intervine numai în mǎsura
în care statele membre nu obţin rezultate satisfǎcǎtoare în cadrul naţional, în raport cu
obiectivele pe care le-au stabilit.
Ca efect al acţiunii principiului proporţionalitǎţii, aceastǎ intervenţie se limiteazǎ strict
la ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele stabilite.
Strategia definitǎ în anul 2000 la Lisabona corelează competitivitatea economiei
europene de un triunghi constituit din creşterea economicǎ, ocupare şi coeziune socialǎ, ceea
ce a deschis un câmp de influenţǎ indirectǎ asupra politicilor sociale ale statatelor membre.
Politicile statale în domeniul sǎnǎtǎţii sunt influenţate, din ce în ce mai mult şi prin activitatea
unor instituţii comunitare. Astfel, constituirea pieţei unice în domeniul serviciilor, coroboratǎ
cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, a permis manifestarea mai largǎ a dreptului cetǎţenilor, în
calitate de pacienţi, de a-şi exercita libertatea de a alege locul prestaţiei şi în afara graniţelor
statului de rezidenţǎ. De asemenea, prin directivele europene în materie de asigurǎri s-a
exercitat o influenţǎ puternicǎ asupra protecţiei sociale complementare. Într-un domeniu
important al politicii de sǎnǎtate – politica medicamentului, competenţa comunitarǎ este
aproape generalizatǎ în materie legislativǎ şi a procedurilor de eliberare a autorizaţiilor privind
punerea pe piaţǎ a medicamentelor.
2. Reforme în sǎnǎtate
Sistemele de sǎnǎtate din lumea contemporanǎ stau sub semnul diversitǎţii – ca mod
de organizare, funcţionare şi finanţare – dar sunt, în acelaşi timp, în cǎutarea optimizǎrii
relaţiei dintre eficacitatea serviciilor oferite de sistem, caracterul echitabil al acestora şi
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libertatea actorilor implicaţi, pe fondul preocupǎrilor din ce în ce mai accentuate pentru
finanţarea sistemului. Principala preocupare o constituie temporizarea ritmului de creştere a
cheltuielilor publice orientate cǎtre acest sector şi identificarea de soluţii alternative prin care
sǎ se susţinǎ funcţionarea sistemului.
Ţǎrile dezvoltate au abordat problema sustenabilitǎţii cheltuielilor pentru finanţarea
sistemului de sǎnǎtate în mod etapizat.
În perioada 1970-1990 au predominat soluţiile de sorginte macroeconomicǎ prin care
fondurile alocate sistemului au crescut şi au condus la consolitarea şi conservarea acestuia.
Sub presiunea limitǎrii posibilitǎţii susţinereii acestei creşteri datoritǎ impactului negativ
asupra competitivitǎţii bunurilor într-un mediu economic putenic internaţionalizat şi
concurenţial s-a trecut la orientǎri preponderent microeconomice prin care sǎ se limiteze şi
controleze creşterea cheltuielilor publice orientate cǎtre domeniul sǎnǎtǎţii. În acest scop s-au
promovat o serie de proceduri care sǎ incite schimbarea comportamentului actorilor din
sǎnǎtate.
Din perspectiva sursei de finanţare a cheltuielilor, se observǎ un reviriment al finanţǎrii
prin asigurǎri private sau mutuale, proces mai evident în ţǎri ca Olanda, Polonia, Cehia, dar
mai puţin semnificativ pentru Franţa, Danemarca, SUA.
Ţǎrile membre OCDE au acţionat pentru limitarea cheltuielilor publice prin aplicarea
sistemului de coplată, în paralel cu operarea de modificări structurale ale sistemului de
sănătate
Creşterea cheltuielilor cu sănǎtatea susţinute preponderent din surse publice stârneşte
îngrijorarea pentru cǎ poate antrena o pierdere de potenţial de creştere din perspectiva teoriei
impozitelor sau a creşterii optime. Creşterea aportului finanţǎrii de tip privat pentru acoperirea
cheltuielilor de sanǎtate ridicǎ probleme din perspectiva criteriului echitǎţii putând genera
excluziune şi discriminare. Dacǎ aportul de tip privat provine de la operatori economici, prin
diferite tipuri de asigurare, atunci riscul privind pierderea de potenţial de creştere economică
se manifestǎ din nou.
Participarea directă a pacientului la finanţarea sistemului de sănătate se discută în
termeni contradictorii: în baza principiului eficienţei pacientul trebuie să contribuie la
acoperirea costului serviciilor de sănătate; din contră, ca o consecinţă a dreptului de acces la
aceste servicii se impune exonerarea pacientului de orice prestaţie bănească. Contribuţia
bănească directă a pacientului este văzută ca un instrument prin care acesta este constrâns să
nu abuzeze de facilităţile sistemului şi să aibă o atitudine responsabilă, implicit faţă de propria
stare de sănătate.
Gratuitatea sau cvasigratuitatea oferite de asigurările de sănătate sunt consecinţa
faptului că există un sistem de solidaritate. Posibilităţile acestui sistem de a acoperi o ofertă
din ce în ce mai bogată de servicii medicale care se combină şi, uneori, chiar alimentează o
cerere în creştere de bunuri medicale sunt din ce în ce mai limitate. Acest fapt a generat ideea
stabilirii unui set de proceduri care să acţioneze ca un filtru faţă de cererile de finanţare ale
pacienţilor şi ale profesioniştilor sistemului de sănătate.
Orientarea către soluţii prin care să se combine accesul gratuit pentru unele tipuri de
servicii medicale cu sistemul de plăţi directe pentru altele se justifică şi prin efectele perverse
ale unui sistem bazat exclusiv pe gratuitate. Studii efectuate sub egida Băncii Mondiale au pus
în evidenţă riscul ca aceste servicii să beneficieze mai puţin populaţiei cu venituri reduse,
deoarece este mai greu ca aceasta să-şi exprime cererea şi să fie recunoscută de sistemul de
sănătate.
3. Caracterul contradictoriu al evoluţiei cheltuielilor de sănătate
Temporizarea creşterii cheltuielilor de sǎnǎtate pentru ţările dezvoltate se justifică şi
din perspectiva posibilitǎţii de a genera efecte perverse atât asupra economiei, cât şi asupra
sǎnǎtǎţii populaţiei. Influenţa negativǎ a unui astfel de fenomen se manifestǎ atâta timp cât
creşterea nu este însoţitǎ şi de o sporire a eficienţei acestor cheltuieli.
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Diminuând potenţialul de creştere al unei economii prin modul în care sunt alocate
resursele se ajunge, în final, la înrǎutǎţirea stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei prin impactul negativ
asupra veniturilor – putând escalada fenomene ca şomajul şi excluziunea aflate într-o relaţie
de tip negativ cu starea de sǎnǎtate. Creşterea ponderii resurselor alocate pentru acoperirea
cheltuielilor din domeniul sǎnǎtǎţii trebuie analizatǎ şi din perspectiva faptului cǎ aceasta
antrena o diminuare a resurselor, cel puţin în termeni relativi, alocate altor sectoare.
Specialiştii în sǎnǎtate publicǎ şi în ştiinţe sociale, în principal sub impactul lucrǎrilor
lui McKeown (1972), sunt, în general, de acord cǎ starea de sǎnǎtate, exprimatǎ prin
creşterea speranţei de viaţǎ, depinde, în primul rând, de factori sociali şi de mediu (condiţii de
viaţǎ şi muncǎ, igienǎ, nutriţie, mediu), contribuţia sistemului de sǎnǎtate fiind evaluata la
aproximativ 15-20%. În acest context, o creştere a preocupǎrilor în direcţia prevenirii riscului
de boalǎ poate contribui la îmbunǎtǎţirea stǎrii de sǎnǎtate şi, implicit la atenuarea ritmului de
creştere a cheltuielilor sistemului de sǎnǎtate.
O caracteristicǎ a domeniului de sǎnǎtate, evidenţiatǎ în numeroase studii de
specialitate este aceea a ritmului susţinut de inovare, ceea ce antreneazǎ şi justificǎ creşterea
cheltuielilor aferente acestui domeniu. În acelaşi timp, se subliniazǎ faptul cǎ, dupǎ 1980, nu
au apǎrut inovaţii majore care sǎ exercite un impact major asupra sanǎtǎţii populaţiei, aşa
cum a fost cazul penicilinei, în trecut.
Discontinuitatea proceselor de inovare, necesitatea unei perioade relativ îndelungate de
testare a rezultatelor obţinute, precum şi perspectivele de aplicare a geneticii şi a terapiilor
asociate se constituie în determinanţi ai creşterii resurselor alocate sǎnǎtǎţii.
Sectorul de sǎnǎtate devine intensiv în capital, ceea ce necesitǎ fonduri pentru investiţii
suplimentare, orientate, în special, pentru procurarea de aparatură de investigare şi de
laborator, generând un efect de antrenare asupra ramurilor producǎtoare de astfel de bunuri.
De asemenea, relaţia sectorului sǎnatate cu industria farmaceuticǎ este una puternică; ţări
precum Coreea de Sud, Spania, Ungaria, Mexic, Italia, Polonia şi Cehia au alocat , în anul
2004, peste 20% din cheltuielile de sănătate pentru produse farmaceutice.
Creşterea cheltuielilor de sǎnǎtate este o realitate care a generat douǎ tipuri de reacţii.
Majoritatea celor care au studiat acesta problemǎ au avansat direct, sau uneori, implicit ideea
necesitǎţii unei atenuǎri a acestei creşteri, sub presiunea riscului nesustenabilitǎţii acestei
tendinţe la orizonturi de timp gravitând, în general, în jurul anilor 2030 sau 2050. În acelaşi
timp, pentru aceleaşi repere temporale, structura demograficǎ, nu numai în ţǎri dezvoltate
economic, dar şi în majoritatea ţǎrilor emergente va fi de naturǎ sǎ necesite creşterea
cheltuielilor de sǎnǎtate. Acest fenomen nu este în primul rând îngrijorǎtor în sine, ci mai ales
din perspectiva problemelor pe care le pune pentru alocarea resurselor pentru alte domenii. Nu
este vorba numai despre arbitrajul devenit clasic între cheltuielile alocate sǎnǎtǎţii şi cele
alocate educaţiei. La orizonturile de timp menţionate concurenţa pentru resurse între cele douǎ
domenii de acţiune socialǎ se va atenua în ipoteza îmbătrânirii populaţiei sub impactul
creşterii speranţei de viaţă şi a reducerii natalităţii, fenomene luate în calcul pentru conturarea
evoluţiei cheltuielilor de sǎnǎtate. Alegerea, în termeni de cost de oportunitate se va manifesta
cu prioritate, în raport cu alte sectoare economice şi sociale. În termeni economici, soluţia
rezidǎ în capacitatea societǎţii umane de a obţine creşterea productivităţii muncii care sǎ
permitǎ generarea de bogǎţie la nivele care sǎ nu punǎ probleme alocǎrii resurselor pentru alte
domenii de activitate. Investiţia actualǎ în inovare-cercetare, paralel cu accelerarea
aplicabilitǎţii rezultatelor, poate susţine creşterea nivelului productivitǎţii muncii.
Dacǎ structura demograficǎ va arǎta la nivelul anilor 2030, respectiv 2050, aşa cum
rezultǎ din prognozele actuale, atunci se vor înregistra modificǎri majore la nivelul cererii,
ceea ce va schimba radical coordonatele în care se analizează, în prezent, alocarea
intersectoriala a resurselor.
O altă orientare, pornind de la aceleaşi tendinţe demografice şi de alocare a resurselor
pentru domeniul sănătaţii, evidenţiază caracterul inexorabil al creşterii cheltuielilor de
sănătate, dar consideră că acest fenomen este unul pozitiv. Explicaţia: sănătatea este un bun
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superior, a cărui cerere creşte mai rapid decât venitul. Pentru susţinătorii acestei idei,
raţionamentul se bazează pe faptul că la bătrâneţe, preferinţa persoanelor este clar în favoarea
unui an de viaţă suplimentar, faţă de o altă maşină sau orice alt bun de consum. Acest fapt are
un impact deosebit asupra progresului, tehnologiilor specifice, serviciilor medicale, ceea ce va
conduce la amplificarea tendinţei de creştere a cheltuielilor pentru sănătate, dar va genera şi
un efect de antrenare pentru alte domenii de activitate.
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Rezumat. Scopul acestui articol este acela de a analiza factorii care pot influenţa
daunalitatea auto pe piaţa din România, precum şi modalitaţi prin care aceasta poate fi
analizată şi gestionată. Lipsa datelor statistice care să valideze modelul propus ne situează în
postura de a nu putea surprinde structurat decât fenomenul de daunalitate şi mai puţin testarea
modelului propriu-zis. Cauzelor externe (accidente, fatalităţi etc. – considerate obiective) care
generează daunalitatea le-am alaturat şi pe cele interne (riscuri operaţionale la nivelul firmelor
de asigurări). Presupunerea de la care am plecat a fost aceea că este mai uşor să gestionezi
riscurile operaţionale interne decât să determini schimbarea unei conduite auto.
Cuvinte-cheie: bonus-malus; despăgubiri; asigurări auto.
Coduri JEL: D81, G22.
Cod REL: 11C.
1. Piaţa asigurărilor
Piaţa asigurărilor din România a cunoscut o reaşezare, urmare a fuziunilor şi
achiziţiilor înregistrate în ultimii patru ani. Momentul de început al unui proces de
consolidare, am putea spune, îl reprezintă anul 2009, când oficialii mai multor firme au
anunţat pentru prima data ca obiectiv strategic profitabilitatea în detrimentul cotei de piaţă.
Această decizie vine pe fondul creşterii explozive a parcului auto de masini noi şi
rulate în Romania conform statisticilor oficiale publicate de Institutul Naţional de Statistică.
Pe acelaşi trend se situează evoluţia accidentelor cu fatalităţi, conform statisticilor Comisiei
Europene cu privire la Siguranţă rutieră. Astfel, România se situează pe primul loc cu o
creştere cu peste 25% a numărului de accidente cu fatalităţi, înregistrat la nivelul anului 2008
faţă de 2001. Raportat la anul 2007, creşterea înregistrată este de 9%. Următoarea ţară
europeană este Bulgaria, cu 5% creştere înregistrată pentru perioada 2001-2008. În plus, toate
celelate state europene au înregistrat scăderi ale acestui indicator cu până la 50% cum este
cazul Luxemburgului sau cu 48% cum este cazul Franţei. Statistica oficială în România,
începând din 1990, indică faptul că în acest orizont de timp accidentele grave şi cu fatalităţi au
scăzut totuşi. Lipsa unei evidenţe a accidentelor uşoare, care fac şi ele obiectul despăgubirilor
asigurate tradiţional, poate conduce la ideea ca acestea sunt cele care practic generează o parte
importantă din daune.
Pe acest fond, în piaţa asigurărilor din România în primele trei trimestre ale lui 2009,
comparativ cu 2008, rata daunalităţii auto a fost de 95%. S-a constatat o creştere a valorii
primelor brute subscrise cu circa 15%, în timp ce valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu
aproape 33% (peste 1,11 miliarde lei). Relevant aici este şi faptul ca pe fondul creşterii primei
de asigurare (prima medie situandu-se la 333 Ron), dauna media plătită a fost de circa 4.356
lei (cu 23% mai mult decat în primele trei trimestre ale lui 2008). Creşterea daunei medii
plătite este pusă pe seama costului aferent pentru piesele de schimb şi manoperă.
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Din punctul de vedere al evenimentelor care generează daunalitate, o primă clasificare
ar implica existenţa unor cauze externe (dintre care evidentă rămâne evoluţia numărului de
accidente):
a) Calitatea infrastructurii (imposibilitatea măsurării acestei calităţi a drumurilor din
România conduce tot la o abordare empirică şi aici pot fi întalnite cauze generatoare de daune:
prezenţa copacilor pe marginea drumurilor naţionale, lipsa unei semnalizări adecvate pentru
porţiunile lipsite de vizibilitate corespunzătoare, lipsa spaţiilor de parcare amenajate etc.).
Practic acest indicator, deşi greu de cuantificat, este perceput în mod empiric, ca avand un
impact substanţial asupra numărului de accidente, indirect asupra daunelor.
b) Creşterea parcului auto (inevitabil, creşterea parcului auto pe fondul unei calităţii a
infrastructurii scăzute, precum şi imposibilităţii autorităţilor de a asigura respectarea regulilor
elementare de circulaţie – numărul sancţiunilor contravenţionale date este infim şi ineficient în
raport cu numărul de abateri de regulile de circulaţie).
c) Modul fraudulos de acordare a permisului auto (o serie de cazuri semnalate în presa
naţională atestă faptul că există oficial cateva sute de şoferi care au obtinut permisul de
conducere fără a beneficia de pregătire specifică, precum şi fără a da examen).
d) Frauda (care face obiectul unei analize detaliate în continuare).
e) Constatul amiabil (introdus de la 1 iulie 2009), care lasă la latitudinea şoferilor (în
circumstanţe specifice) stabilirea responsabilităţii cu privire la săvarşirea unei abateri (a părţii
vinovate).
Deşi este greu de cuantificat ce cauză generează cea mai mare parte dintre daunele
înregistrate de parcul auto asigurat, există în rândul reprezentanţilor industriei de asigurări
percepţia că acestea vor creşte abrupt din cauza fraudei (mai ales ca urmare a introducerii
constatului amiabil).
2. Frauda în asigurările auto
Frauda, aşa cum este definită în literatura de specialitate de către Derrig, Johnston si
Sprinkel, trebuie să aibă următoarele caracteristici preluate din principiile de drept, în sensul
că actul/activitatea trebuie să fie:
• un act clar de voinţă;
• îndreptat(ă) împotriva legii;
• un mijloc de a atinge un castig financiar necuvenit;
• rezultatul unei prezentări deformate asupra pagubelor materiale
Conform acestei descrieri, practic orice situaţie, chiar şi cele neraportate oficial, care
nu reflectă întrutotul realitatea poate constitui fraudă.
Clasificarea tipurilor de frauda auto, conform lui Derrig, ar fi următoarea: 1. Accident
organizat („regizat”); 2. Solicitantul nu este implicat în accident; 3. Despăgubiri duble pentru
un singur prejudiciu; 4. Facturi emise pentru reparaţii inexistente; 5. Leziuni, fără legătură cu
accidentul; 6. Prejudiciu fictiv; 7. Declaraţii false din punct de vedere financiar; 8. Declaraţii
false din punct de vedere material.
Statisticile oficiale şi literatura de specialitate situează nivelul fraudei între 10% (SUA)
şi 25% (în Marea Britanie). La nivelul pieţei româneşti nu există o astfel de statistică oficială,
pentru acest moment, deşi procentul ar putea să fie unul semnificativ.
Principalele cauze considerate generatoare de acte frauduloase ar fi: disproporţia dintre
preţul de achiziţie – în cazul autoturismelor second hand – şi preţul la care acestea sunt
asigurate conform cataloagelor de specialitate, includerea obligatorie a francizei în polita de
asigurare, inexistenţa unei informări corecte asupra conditiilor de asigurare şi în special a
excluderilor, lipsa unei comunicări transparente asigurator/broker cu asiguratul pe parcursul
deschiderii şi solutionării dosarului de daună, bonusul forţei de vânzări (inexistenţa lui sau
modul de calcul şi de plată al acestui bonus predispune la fraudă) şi, nu în cele din urmă,
circumstanţe economice actuale (regăsite în practică spre exemplu sub forma daunei totale cu
precădere pentru autovehiculele finanţate extern (leasing, credit).
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3. Constatul amiabil
Începând cu 1 iulie 2009, în cadrul legislativ al asigurărilor auto din România a aparut
un element nou – constatul amiabil. Acest sistem se aplică în cazul accidentelor rutiere uşoare,
fără victime, dând posibilitatea de reducere a complexitătii procedurii de avizare a
despăgubirilor.
În baza noului sistem, şoferii implicaţi într-un incident rutier, fără victime, nu mai au
obligaţia de a declara incidentul la poliţie; singura procedură este aceea de a completa
formularul tipizat de constat amiabil, în condiţiile în care cad de acord asupra responsabilităţii
fiecăruia în cadrul incidentului, şi de a-l depune la asigurătorul părţii vinovate.
Potrivit cadrului legislativ din Romania, constatul amiabil poate fi declarat dacă se
îndeplinesc cumulativ următoarele patru conditii:
1. s-a produs un accident rutier doar cu pagube materiale, fără vătămări corporale,
2. au fost implicate maximum două vehicule, care deţin RCA valabil la data producerii
accidentului,
3. accidentul are loc pe teritoriul României (dar pe carosabilul aferent drumurilor
publice),
4. nu a fost comisă o infracţiune prevăzută de Codul Rutier.
Datele statistice existente pe trei luni de la momentul introducerii sistemului referitoare
la dosarele de daune înregistrate de companiile de asigurare nu sunt suficient de concludente
pentru a stabili gradul de corelaţie între constatul amiabil si daunalitatea auto din Romania –
exprimată ca rată a daunelor plătite raportate la volumul de prime încasate. Totuşi, peste
28.500 dosare de daune auto au fost avizate în baza constatului amiabil, în primele trei luni de
la introducerea acestei proceduri. Lunar, însă, de data aceasta, în evidenţa poliţiei rutiere,
numărul de procese-verbale întocmite a scăzut în medie cu circa 20.000/lună.
Un alt aspect cu influenţe asupra managementului daunelor la nivel de industrie a
asigurărilor este inexistenţa unei baze de date comune pentru asigurători şi poliţie. Dacă iniţial
acestea erau centralizate în întregime de poliţie, acum accidentele care fac obiectul constatului
amiabil nu mai intră în sfera ei de monitorizare.
Momentan, daunele plătite în industria asigurărilor se menţin, sau chiar înregistrează o
creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, din cauza unor factori ce ţin mai mult de
aspectele organizatorice ale sistemului.
O alta consecinţă a constatului amiabil este creşterea duratei de deschidere a unui
dosar de daune – mai ales din cauza timpului alocat verificării datelor din formularul de
constat amiabil şi a stabilirii vinovăţiei parţilor implicate. Asiguratorii au încercat să
contracareze acest risc prin mărirea numărului de angajaţi în departamentele de daună pentru
a reduce perioada de rezolvare a dosarelor, dar, din păcate, măsura se dovedeste a fi
ineficientă în această etapa de implementare. Alte probleme care duc la încetinirea procedurii
de solutionare şi plată a daunelor şi implicit, la creşterea gradului de nemulţumire din partea
asiguraţilor, se referă la completarea incorectă a formularului tipizat de constat amiabil sau la
neacceptarea răspunderii în cazul accidentelor cu culpă comună.
Pe de altă parte, o serie de factori interni industriei asigurărilor poate duce la o creştere
a daunelor platite. În acest sens, merită a fi menţionată pregătirea redusă a celor responsabili
cu stabilirea daunelor, în lipsa unui raport redactat de poliţişti – experienţa redusă în
interpretarea şi evaluarea daunelor create în incidente rutiere poate duce la întarzieri în
soluţionarea dosarelor sau în creşterea gradului de superficialitate a deciziilor luate în dosarele
deschise. Un alt factor intern sistemului de constatare a daunelor îl reprezintă sistemul modest
de remunerare a constatatorilor de daune, aceştia pot oricând să accepte compromisuri şi să
devină complici în tentativele de fraudare ale asiguraţilor.
4. Disciplinarea conducătorilor auto – sistemul Bonus Malus RCA
Din dorinţa de a crea un sistem de premiere a şoferilor disciplinaţi şi de penalizare a
celor implicaţi în incidente rutiere, în special după introducerea sistemului de constat amiabil
– conducătorii auto sunt mai relaxaţi în raportarea accidentelor către propriii asiguratori –,
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industria asigurărilor a dezvoltat sistemul de Bonus Malus în Romania pentru poliţa de
asigurare RCA.
O formă de Bonus Malus pentru asigurările auto de tip CASCO a fost implementată de
mai mulţi asigurători încă de acum patru ani, cu scopul de a loializa clientii cu un grad de risc
redus. Aplicarea distincta şi chiar sub forme diferite (din punct de vedere al discounturilor
oferite) nu a avut succesul dorit de companiile de asigurare; în conditiile unei menţineri a
daunelor, ale creşterii daunei medii platite, a fost dezvoltat sistemul de Bonus Malus pentru
poliţa RCA – implementarea uniformizată a sistemului de bonusare fiind considerată de bun
augur pentru întreaga piaţă.
La momentul implementării, toţi asiguraţii vor fi clasificaţi B0 – orice maşina nouă,
înmatriculată pentru prima dată va primi această clasificare. Ulterior, în baza istoricului de
daune, „statutul” maşinii se poate imbunătăţi sau înrăutăţi, indiferent de conducătorul auto.
Noutatea acestui sistem constă în menţinerea „ratingului” maşinii. În acest mod, se doreşte
eliminarea posibilităţii de pierdere a istoricului de daune a unui asigurat, prin
înstrăinarea/radierea unui vehicul asigurat sau prin schimbarea companiei de asigurare. Un
aspect controversat este faptul că acest sistem transferă autovehicolului poliţa de răspundere
civilă. În cazul şoferilor profesionişti sau al parcurilor auto înregistrate pe persoană juridică,
direct responsabili de producerea unor accidente, aceştia pot schimba autovehiculul condus şi
nu sunt urmăriţi de nicio penalitate.
Neorientarea acestui sistem în sensul obţinerii de rezultate în reducerea accidentelor cu
fatalitate, ci doar în sensul diminuării contravalorii poliţei plătite, poate conduce la noi forme
de fraudă.
Sistemul de bonusare include 14 clase de bonus şi opt clase de malus. Un şofer care
nu a avut niciun accident într-o perioadă de un an poate primi un bonus de 10%, şi poate
ajunge la o reducere de 50% a primei de asigurare în decurs de şapte ani. Pe de altă parte,
pentru şoferii păguboşi, la tariful RCA se va aplica un coeficient de malus de 45% pentru un
eveniment rutier şi o majorare de pană la 200% în cazul celor care produc mai multe
accidente. Aplicarea coeficientului de malus este deocamdată stabilită anual, astfel încât mai
multe incidente pe an nu sunt luate în considerare decât în momentul reînnoirii poliţei şi nu în
timpul perioadei de asigurare începute.
În opinia specialiştilor din industria asigurărilor, sistemul de Bonus-Malus va avantaja
90% din asiguraţii RCA. Sistemul este introdus ca o măsura de responsabilizare a şoferilor;
cei prudenţi nu vor mai plăti aceeaşi primă de asigurare ca şi soferii care produc accidente, fie
chiar şi din neatenţie. Şi aici există un aspect care ţine de faptul ca toate poliţele RCA se vor
majora cu începere de la 1 ianuarie 2010, iar bonusurile acordate nu vor face decât să atingă
cel mai probabil valoarea poliţei plătită anterior.
4. Managementul daunelor
În condiţiile unui nivel ridicat al daunalităţii, implementarea unor sisteme de
gestionare eficientă a factorilor care pot influenţa modificarea acestuia poate reprezenta una
din soluţiile reale ale industriei asigurărilor în controlul viitoarelor daune.
O astfel de abordare în sensul identificării factorilor generatori de daunalitate, orientată
spre firma de asigurări ar fi aplicarea unor metodologii de identificare şi analiză a riscurilor
operaţionale: Modelul RCSA şi Modelul analizării cauzale a taxonomiei.
4.1. Modelul RCSA
O metodologie utilizată cu succes până acum, conform literaturii de specialitate, a fost
RCSA (Risk & Control Self Assessment – Autoevaluarea riscului şi controlului), care este un
proces prin intermediul căruia sunt examinate intern (de cele mai multe ori utilizând un
facilitator extern) şi evaluate riscurile operaţionale şi metodele de control utilizate. Abordarea
uzuală pleacă de la examinarea riscurilor operaţionale din perspectiva activităţilor curente din
aria de business analizată. Astfel, se asigură transparent diseminarea informaţiei în cadrul
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organizaţiei, precum şi implicarea personalului în procesul respectiv. Paşii generici ai acestui
proces sunt următorii:
o Documentarea mediului şi modului în care este efectuat controlul,
o Identificarea şi evaluarea riscurilor,
o Identificarea controalelor specifice pe tipuri de riscuri,
o Evaluarea şi scorarea modului de control,
o Planificarea acţiunilor,
o Monitorizarea şi raportarea rezultatelor,
o Testarea şi validarea modurilor de control.
Beneficiul unei astfel de abordări vine din două direcţii. Pe de o parte, acoperirea
ariilor de business permite o mai bună vizibilitate internă a acestei competenţe interne
concomitentă cu înţelegerea obiectivelor de business care trebuie atinse. Aceasta abordare de
jos în sus permite şi o mai bună comunicare internă. Pe de altă parte, ea stimulează membrii
organizaţiei să devină proactivi în procesul de identificare şi gestionare a riscurilor. Neajunsul
acestei metodologii vine de regulă din modul în care personalul implicat reacţionează. Studii
de specialitate pe acest domeniu au identificat patru factori care pot vicia rezultatele acestei
autoevaluări:
Experienţa individuală – tendinţa generală este ca oamenii să supraestimeze frecvenţa
unor situaţii experimentate deja şi să subestimeze probabilităţile unor evenimente mai puţin
cunoscute (reacţiile de tipul: „De când lucrez eu aici nu am auzit să se fi întâmplat aşa ceva şi
nu cred că ne putem aştepta. La noi! În nici un caz”).
Ancorarea – dacă un chestionar indică un eveniment sau cuantificarea unui impact,
tendinţa este de oscilaţie în jurul acelei valori, chiar dacă ea a fost aleasă arbitrar (ex. „Care
credeţi că este suma maximă pe care firma ar putea să o piardă din cauza unui incendiu la
sediul central?” Vs. „În domeniul nostru de activitate cea mai mare pierdere înregistrată de pe
urma unui incendiu la sediul central a fost de aproximativ 500 mil. Euro. Care credeţi că ar
putea fi suma aferentă în cazul companiei noastre?”).
„Legea numerelor mici” – stabilirea probabilităţilor pentru un eveniment este făcută de
fiecare individ chestionat, de regulă, pe baza unei experienţe anterioare la care se raportează,
şi nu neapărat pe baza unor aşteptări probabilistice care să ia în considerare orizonturi
extreme, de tipul black swan (lebedei negre).
Semantica – modul de răspuns la un chestionar utilizat poate fi indus de modul în care
a fost formulată întrebarea.
O contrabalansare a lipsei de eficacitate pentru acest proces stă în modul de întocmire
al chestionarelor utilizate dar mai cu seamă în includerea, în modul de analiză a celei de-a
treia dimensiuni în matricea de evaluare a riscurilor (cele două utilizate deja fiind frecvenţa şi
severitatea/impactul), si anume a celui mai rău scenariu cu putinţă. Astfel noua matrice
rezultată poate fi utilizată şi pentru pierderile estimate şi pentru cele neaşteptate oferindu-se
posibilitatea integrării rezultatelor, acestui tip de analiză, într-un model matematic, cantitativ.
4.2. Modelul analizării cauzale a taxonomiei
Tendinţa individuală de a aborda utilizarea unor modele complexe este surmontată pe
termen lung de una dintre legile lui Murphy despre tehnologie: „este simplu să faci ceva
complex, dar este greu sa faci acel ceva să devină simplu”. Aşa încât modelul la care facem
referinţă (aparţinând Risk Business) poate fi surprins, pentru început, într-o singură etapă şi
are particularitatea de a include în cadrul general existent la nivel de industrie o serie de
elemente cauzale, care vin să aprofundeze o înţelegere asupra relaţiilor existente şi
generatoare la randul lor de riscuri, între cele patru componente definite de Operational Risk
Consortium: oameni, procese, sisteme şi mediul extern.
Stadiul întâi: Perspectiva comportamentală. În fapt, managementul riscului este o
disciplină care studiază o dinamică a comportamentelor din punctul de vedere al riscurilor.
Organizaţional, acest lucru poate fi făcut procesual abordându-se canalele/procesele cheie ale
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business-ului, acolo unde factorii cauzatori de riscuri se formează şi încep să interacţioneze,
respectiv: planificare, clienţi, resurse umane, caracteristicile produsului, performanţa,
sistemele suport, factorii externi, modul de reacţie la riscuri etc.
Agregarea tematica a cauzelor identificate: Colectarea este făcută în general de mai
toate firmele din industria financiară şi de asigurări prin înregistrarea informaţiilor referitoare
la pierderi (loss data). Aceste informaţii pot fi ulterior agregate, însă atunci când vorbim de
factorii cauzatori, această agregare nu mai poate fi formulată. O importantă distincţie ar trebui
făcută aici între cauze/factori cauzatori de riscuri şi evenimente. Cauzele se referă la factorii
generatori şi circumstanţele care favorizează apariţia evenimentelor nedorite, iar evenimentele
sunt rezultatele tangibile şi măsurabile care au efecte nedorite şi care pot include deopotrivă
câştiguri sau pierderi.
Definirea doar a cauzelor (elementelor cauzatoare) care pot fi măsurate obiectiv:
Aspectul măsurabil este important pentru că nu transformă acest proces într-unul de căutare a
persoanei vinovate, ci mai degrabă în identificarea posibilităţilor de control şi a
responsabilităţilor de atribuit. Acest stadiu al măsurării, se bazează, conform specialiştilor de
la Risk Business, pe construirea şi utilizarea KRI – Indicatori de risc cheie.

Sursa: Risk Business.
Figura 1. Taxonomia cauzelor

Stabilirea legăturilor existente dintre elemente cauzatoare, cadrul general, inclusiv
procesele de control: Beneficiul major al acestei abordări provine şi din faptul că permite la
acest moment, după cum se poate vedea în Figura 1, integrarea cu succes a factorilor
generatori de evenimente nedorite în sistemul de monitorizare al riscurilor la nivel de
întreprindere. Această sistematizare va conduce la identificarea punctelor cheie de risc (=
procese de business × riscuri asociate), care în baza acestei taxonomii cauzale va permite
evaluatorului să stabilească mult mai uşor modalităţile de control şi atenuare.
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Stabilirea unei taxonomii cauzale pentru a identifica ameninţările şi nu pentru
prognose. Respectarea acestui principiu permite localizare precisă a punctelor de risc cheie,
stabilirea modului de monitorizare, catalogarea funcţiilor de control şi determinarea nivelului
de ameninţare aferent fiecărei cauze.
Stadiul secund: Acesta presupune că pe baza datelor existente şi valide obţinute ca
urmare activităţilor derulate anterior să poată fi iniţiată modelarea lor matematică utilizânduse simulări, analize şi tehnici specifice pentru generarea unui orizont predictibilitate pe
intervale de încredere dispuse de reglementator sau asumate intern.
5. Concluzii
În lipsa unor penalizări din partea poliţiei, ca urmare a aplicării constatului amiabil,
soluţia fezabilă pentru controlul numărului de cereri de despăgubire auto şi pentru diminuarea
tentativelor de fraudare rămane sistemul de Bonus-Malus RCA – acesta este cel care va
impune penalizări pecuniare atunci când asiguraţii vor încerca să eludeze principiile
fundamentale de asigurare.
Aplicarea de bonusuri pe poliţa de răspundere civilă va avea efecte benefice asupra
daunalităţii întrucat îşi propune o creştere a responsabilităţii conducătorilor auto, implicit un
trafic mai „aşezat” şi un număr mai mic de accidente.
Toate aceste demersuri privite din perspectivă contemporană ar putea induce,
individual şi/sau organizaţional, o stare de neplăcere generată de lipsa de certitudini pe termen
scurt, mediu sau lung. Parafrazându-l însă, pe Voltaire, şi dintr-o perspectivă istorică de data
aceasta, „Incertitudinea este o condiţie neplăcută pentru fiinţa umană, dar certitudinea este
deja una absurdă”.
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Rezumat. Vechiul proverb „cine nu are bătrâni, să îşi cumpere” îşi pierde din
relevanţă în faţa numeroaselor probleme actuale ale sistemelor de pensii. Îmbătrânirea
populaţiei, scăderea natalităţii şi a fertilităţii sunt tendinţe demografice actuale la nivel
mondial, care pun în pericol sustenabilitatea sistemelor de pensii. Studiul analizează sistemul
public de pensii din România, principiile de funcţionare, sustenabilitatea, evoluţia pensiei
medii, a vârstei de pensionare comparativ cu alte state ale Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: sistem public de pensii; sustenabilitate; tendinţe demografice; pilonul
II de pensii.
Coduri JEL: J11, H55.
Coduri REL: 20F, 11C, 12F.
Sistemul de pensii din Romania reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli
publice. Cheltuielile anuale pentru pensii în România se situează la peste 10 miliarde de euro,
adică peste 9% din PIB şi peste 26% din toate cheltuielile bugetului general consolidat(1).
Sistemul public de pensii se află într-o situaţie dificilă de ceva vreme, datorită
sustenabilităţii sistemului, scazând siguranţa veniturilor la vârsta pensionarii. Această situaţie
este cu atât mai dificilă în condiţiile crizei economice, statul asigurând cu greu fondurile
necesare plăţii pensiilor.
La nivelul Uniunii Europene, dreptul de a stabili principiile, metodele, mecanismele şi
tipurile de pensii, este un drept suveran, ce revine fiecărui stat membru. Astfel, diversitatea
sistemelor de pensii, a condiţiilor şi criteriilor de pensionare, a modului de calcul a pensiilor, a
numărului contribuabililor, a dus la existenţa a 3 piloni ai sistemelor de pensii: pensii publice,
pensii ocupaţionale şi pensii private.
Comparativ cu alte state europene, unde situaţia pensionarilor nu depinde numai de
sistemul public, ci are o baza importanţa şi în sistemul privat de pensii, în România sistemul
privat obligatoriu a fost introdus cu întârziere.
Si dacă ne gândim la viitor, acesta „nu sună prea bine”; tendinţa de îmbatranire şi de
reducere a populaţiei este prezentă şi la noi, iar numărul din ce în ce mai mare de pensionari
pune presiune pe bugetul public, pe salariati, cei care cotizează la sistemul public de pensii.
1. Principiile sistemului public de pensii
Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de
pensii. Sistemul public de pensii funcţionează avand la bază următoarele principii
directoare(2):
- principiul unicitatii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public
de pensii bazat pe aceleaşi norme legislative;
- principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor un tratament nediscriminatoriu;
- principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii îşi asumă reciproc
obligaţii în vederea asigurării riscurilor sociale şi beneficiază în vederea limitării sau
eliminării lor;
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- principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice şi juridice sunt obligate
prin lege sa participe la sistemul public, drepturile de asigurări sociale fiind condiţionate de
îndeplinirea obligaţiilor;
- principiul contributivitatii, conform căruia fondurile se constituie pe baza
contributiilor persoanelor fizice şi juridice, contributiile fiind baza drepturilor cuvenite;
- principiul repartiţiei, fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor
sistemului public de pensii;
- principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului.
La aceste principii, proiectul de lege din septembrie 2009, privind sistemul unitar de
pensii publice, mai adauga doua noi principii:
- principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie
- principiul incesibilităţii, conform căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat total sau
partial.
Pe baza principiilor enuntate, statul organizeaza şi adminstreaza sistemul public de
pensii, pensii pentru limita de vârsta, pensii anticipate, pensii de urmas, pensii dde invaliditate,
finantate din bugetul de asigurari sociale.
In prezent populatia activa finanteaza veniturile pensionarilor, prin plata contributiilor
la asigurarile sociale de stat. Acest tip de sistem de pensii este intalnit şi în Bulgaria, Estonia,
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Suedia.
Acest sistem public de pensii, numit şi „pay as you go” a fost conceput în Europa
secolului XIX, impus de cancelarul german Bismarck, într-o perioadă în care rata natalităţii
era semnificativ mai mare decat în zilele noastre, iar speranţa de viaţă era semnificativ mai
mică.
Milton Friedman, laureat al premiului Nobel pentru economie: „Sistemul asigurarilor
sociale de stat devine din ce în ce mai putin atractiv pe masura ce numarul beneficiarilor
creste, iar cel al contribuabililor scade, tendinţa care se va agrava din ce în ce mai mult în
viitor. Acest sistem ar trebui privatizat. În această variantă, contribuţiile, ca şi nivelul acestora,
nu ar trebui să fie obligatorii. Fiecare persoană va decide pentru sine care ar fi suma
rezonabilă pe care ar trebui să o pună deoparte lunar în vederea economisirii pentru pensie, în
funcţie de nevoile, valorile şi condiţiile particulare de viaţă ale fiecăruia“
2. Sustenabilitatea sistemului public de pensii
Daca în 1990 existau 8,2 milioane de salariati şi 2,5 milioane de pensionari de
asigurari sociale de stat (adica un raport de 3,3 salariati care sustin fiecare pensionar), în 2009
(iulie) existau 4,52 milioane de salariati şi 4,72 milioane de pensionari de asigurari sociale de
stat (adica un raport de 0,96 salariati la fiecare pensionar). Insa conform estimarilor Eurostat,
în anul 2050, în Romania raportul va avea o valoarea ingrijoratoare, de 0,4 salariati la fiecare
pensionar.
Rata de dependenţă economică a persoanelor cu varste de peste 64 de ani, adică
ponderea procentuala a celor de peste 64 de ani inactivi pe piaţa muncii în raport cu populatia
ocupata intre 15 şi 64 de ani, se va majora de la 30% în 2008 la nu mai puţin de 99% în 2060.
Evolutiile demografice nu sunt deloc incurajatoare. Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) estima în 2008 ca populatia României va scadea cu 13,3
milioane de locuitori până în 2050.
Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, populatia României a
scazut în perioada 1990-2008 cu 1,8 milioane de locuitori, de la 23,2 la 21,4 milioane de
locuitori şi până în 2050, populatia va continua sa scada, până la circa 16-17 milioane de
locuitori, cu 6-7 milioane mai putini decat în 1990. Rata natalitatii a scazut de la 13,7‰ în
1990 la 10‰ în 2008, rata fertilitatii de la 2,3 copii/femeie în 1989 la 1,3 copii/femeie în
2008, iar vârsta medie a mamelor la prima naştere a crescut de la 22,3 ani în 1990 la aproape
26 de ani în 2008, în timp ce speranta de viata în Romania a crescut de la 70 de ani în 1990 la
74 de ani în 2008 şi continua sa creasca(3).
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Un alt aspect ce trebuie analizat este valoarea pensiei medii, nivelul acesteia
comparativ cu nivelul salariului minim, cât şi cu nivelul pensiilor din celelalte state membre
ale Uniunii Europene.

Sursa: Eurostat.
Figura 1

În prezent, în Romania valoarea pensiei medii este de 714 lei pe luna, unul din cele
mai reduse niveluri din Uniunea Europeana. în anul 2008, în Romania pensia medie a fost de
161 euro, salariul mediu brut de 473 euro, iar raportul pensiei la salarul mediu brut a fost de
34%,comparativ cu Ungaria, unde pensia media a fost de 265 euro, salariul mediu a fost de
792 euro, iar raportul pensie-salar mediu a fost apropiat de cel de la noi, şi anume 33,5%.
Evolutia pensiei medii nete, exprimata în euro, pe perioada 1990-2009, este una
crescătoare, de la 36 de euro, până la un maxim de 174 euro în 2008. Cu toate că în 2006, de
exemplu, pensia medie netă a fost de 106 euro, raportul între pensie şi salariul mediu net a fost
de numai 33%, în timp ce în 2009, pensia medie netă a fost de 169 euro şi a reprezentat 53%
din salariul mediu net, în timp ce în anii ’90 pensia medie era de sub 40 euro şi reprezentă
40% din salariul mediu.
Probleme există, trebuie căutate soluţii şi celelalte ţări se confruntă cu probleme
demografice, cu rate ridicate de depndenţă economică a persoanelor peste 65 de ani, de
exemplu Polonia, unde numărul persoanelor active se estimează ca va fi depăşit de numărul
pensionarilor până în 2060. Din acest punct de vedere situaţia de la noi se aseamănă cu cea din
Polonia, numai ca Polonia încă din 1999 a iniţiat reforma sistemului public de pensii, iar din
2002 a creat un fond de rezervă pentru sprijinirea sistemului, fond alimentat cu 0,4% din
contribuţiile la asigurările sociale.
O masura necesara o reprezinta creşterea vârstei medii reale de pensionare şi
egalizarea ei în functie de gen, precum şi imbunatatirea şi creşterea gradului de colectare a
contribuţiilor de asigurari sociale de la asiguraţi.
Conform proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard
de pensionare este de 65 de ani într-o abordare treptată, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei;
în octombrie 2009 vârsta de pensionare pentru femei este de 58 ani şi 8 luni şi se va ajunge la
65 de ani în 2030, iar pentru bărbaţi este de 63 de ani şi 8 luni şi va ajunge la 65 de ani în
ianuarie 2015.
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Sursa: Eurostat.
Figura 2

În cazul Bulgariei, guvernul a anuntat că-şi menţine intenţia de a reduce contribuţiile
sociale cu 2 puncte procentuale, începand din ianuarie 2010, reducand astfel veniturile la
bugetul public de pensii cu circa 150 milioane euro. În acest context, Bas Bakker, şeful
misiunii FMI în Bulgaria, subliniaza necesitatea reformarii accelerate a sistemului public de
pensii, iar ca principala masura sustine creşterea vârstei de pensionare pentru femei. în prezent
vârsta de pensionare pentru femei este de 60 de ani, şi va creste la 63 de ani, astfel ca în
condiţiile unei pensii medii de 130 de euro, statul va putea realiza o economie estimată la 31
milioane de euro în primul an.
Ungaria a votat în mai 2009, creşterea vârstei de pensionare de la 62 la 65 de ani,
gradual, cu cate 6 luni pe an, începând din 2012, iar începand cu luna iulie, dreptul la
principalul beneficiu financiar atasat pensiei de stat, aşa-numita „a 13-a pensie” este eliminat.
Marea Britanie urmăreşte să crească vârsta de pensionare de la 65 la 68 de ani, până în
2046, în condiţiile creşterii speranţei de viata. în SUA, procentul celor angajaţi peste 65 de ani
a crescut de la 12,5 procente, în 2000, la 15,5 procente în 2007, potrivit datelor Organizatiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OECD).
Dar oare oamenii sunt dispuşi să lucreze o perioadă mai lungă în vederea obţinerii unor
pensii mai mari? Care ar fi limita până la care se poate merge cu creşterea vârstei de
pensionare versus speranţa de viaţă? Conform unui sondaj al Financial Times/Harris Poll, în
Marea Britanie, 61% dintre cei chestionaţi sunt de acord cu creşterea vârstei de pensionare
dacă acest fapt va conduce la creşterea pensiilor, în timp ce 13% se opun vehement. În SUA
66,6% dintre respondenti sunt în favoarea creşterii vârstei de pensionare, în condiţiile în care
59% dintre cei chestionaţi sunt mai îngrijoraţi cu privire la siguranţa veniturilor la vârsta
pensionarii în prezent faţă de anii trecuţi, fapt datorat componentei investiţionale a pensiilor,
ca rezultat al investiţiilor pe o bursă aflată în criză.
Dar rezolvarea cu adevărat a problemei pensionarilor o reprezintă după parerea
multora, sistemul de pensii private.
3. Sistemul de pensii private. Cost sau investiţie?
Contribuţia la sistemul privat de pensii este un cost dacă ne gândim că este o
contribuţie plătită de către salariaţi în prezent şi care va plăti pensii doar în viitor. Dar în
acelasi timp este şi o investiţie în generaţiile viitoare de pensionari care nu se pot baza pe
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asigurarile sociale de stat, al cărui buget înregistrează deficite din ce în ce mai mari, pornind
de la câteva mici excedente la începutul anilor ’90, şi ajungând la un deficit de 14% pentru
primele şapte luni ale acestui an, reprezentând 2,84 miliarde de lei.

Sursa: Eurostat.

Figura 3
În contextul sistemelor de pensii similare, Romania se află pe ultimul loc în ceea ce
priveşte nivelul contribuţiilor la pilonul II de pensii.

Sursa: www.pensiileprivate.ro
Figura 4

În 2009 Contribuţia la sistemul de pensii private obligatorii a fost îngheţată la 2%, dar
calendarul pilonului II prevedea o cotă de 2,5% şi în continuare 3% în 2010, câte 0,5% în
fiecare an, până se ajunge la 6% în 2016. Aceste fonduri de pensii sunt obligatorii pentru
persoanele în vârsta de până la 35 de ani şi voluntare pentru persoanle între 36 şi 45 de ani.
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Economia la bugetul de stat facută ca urmare a îngheţării acestui procent este estimată
de oficialii Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania la 5% din deficitul
estimat pentru bugetul de pensii la nivelul intregului an, bani ce puteau fi investiti de catre
fondurile de pensii private obligatorii cu rezultate de 14-15%.
Revenirea cât mai rapidă la vechiul calendar al contribuţiilor la pilonul II este o măsură
care condiţionează livrarea tranşelor de împrumut acordate României, de către Fondul
Monetar Internaţional, măsura prevazută şi asumată în documentele oficiale ale înţelegerii cu
FMI.
4. Concluzii
Îmbătrânirea populaţiei duce la scăderea populaţiei active comparativ cu numărul de
pensionari. Provocarea constă în asigurarea veniturilor necesare acoperirii veniturilor
pensionarilor, fără a pune prea mare presiune pe populaţia activă şi pe echitatea socială dintre
generaţii.
Sistemul de pensii, pentru a fi sustenabil trebuie să întreprindă un continu proces de
adaptare la modificarile demografice, şi la contextul economic al perioadei. Astfel s-a ajuns
ca în prezent vârsta de pensionare să crească, datorită creşterii speranţei medii de viaţă,
pensiile publice sunt completate de pensii private, pensii cu contribuţii facultative, iar
tendinţa este de a permite fiecărei persoane să se decidă ce sumă este dispus să economiseasca
lunar în vederea constituirii veniturilor viitoare necesare în momentul încetării vieţii active.
Astfel viitorul aparţine unei reformări a sistemului de pensii, pe baza pilonilor II şi III,
cu extinderea contribuţiilor facultative, îmbunătăţirea sistemului de colectare a contribuţiilor,
corelarea nivelului pensiilor cu al contributiilor proprii, mutarea indexării dinspre salarii către
rata inflaţiei pentru pensiile de stat, precum şi limitarea potenţialului de majorări discreţionare
de pensii.
Note
(1)

Conform studiului realizat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi
Demografice, „Riscuri şi inechităţi sociale în Romania”, septembrie 2009.
(2)
Legea nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii.
(3)
În SUA în 2075 speranţa de viaţă este estimată la 83 de ani.
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Rezumat. Indiferent de cât de îndepărtată este pensionarea sau de modul în care
fiecare consideră că va face faţă acestei etape importante din viaţă, nu se poate omite dintre
subiectele economice foarte importante acest aspect esenţial. Deoarece România face parte
de aproape trei ani dintr-o mare familie europeană, este interesant de evaluat modalitatea în
care sistemele de pensii private din ţările Uniunii Europene evoluează, impactul lor asupra
vieţii sociale a indivizilor, dar şi aspectul macroeconomic pe care l-au căpătat în perioada
mai îndelungată sau dimpotrivă scurtă de existenţă la nivel naţional.
Cuvinte-cheie: pilon de pensii, rata şomajului, vârstă standard de pensionare, conturi
goale, concentrare.
Coduri JEL: G22, G23.
Coduri REL: 11B, 11C, 11D.
1. Introducere
Indiferent de perioada la care ne referim, pensionarea reprezintă un moment cheie în
viaţa fiecărui individ. După cum se va putea observa pe parcursul articolului, există multe
similitudini între sistemele de pensii din statele analizate, dar nu se poate vorbi de unicitatea
reformei. Scopul prezentei analize este de a surprinde principalele probleme cu care se
confruntă sistemele de pensii, această referire având legătură cu parteneriatul public-privat,
aşa cum a fost el gândit la nivelul mai multor state din lume. Viabilitatea acestui sistem a fost
deja probată la nivelul mai multor state din regiune, cele mai însemnate evoluţii din punct de
vedere al rentabilităţii si gradului de penetrare în piaţă fiind înregistrate de Ungaria şi Polonia
(Şerbănescu, 2008, pp. 24-26).
Din punct de vedere al sistemului public, cele mai mari probleme sunt cele legate de
creşterea ratei şomajului şi diminuarea salariilor (ca efecte directe ale crizei financiare
mondiale) şi diminuarea contribuţiilor sociale, generată de elementele anterior menţionate.
Din acestă perspectivă se poate pune în discuţie următoarea chestiune: oare decidenţii au luat
în calcul faptul că noua grilă de salarizare care se va pune în aplicare pentru bugetari va
diminua considerabil volumul contribuţiilor sociale care se varsă la bugetul de stat? Deoarece
este evident faptul că odată cu diminuarea acestor contribuţii vor exista presiuni pe de o parte
atât asupra bugetului public, iar pe de altă parte şi asupra planurilor de afaceri ale
administratorilor fondurilor de pensii administrate privat sau facultative.
Din punct de vedere al administratorilor această chestiune este una care ţine cont mai
mult de managementul lor intern, deoarece aceştia trebuiau să previzioneze efectele unei crize
financiar care se manifesta deja la nivelul mai multor state ale Uniunii Europene sau de peste
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Ocean. Însă în ceea ce priveşte sistemul public de pensii, dificultăţile sunt la prima vedere
mult mai greu de depăşit(1). Spunem acest lucru, deoarece după cum s-a văzut şi anul acesta
decidenţii pot stabili o cu totul altă turnură pentru sistemul multipilon şi aici ne referim la cota
care trebuia defalcată pentru pilonul II din contribuţia la asigurări sociale şi care era
previzionată la 2,5%, dar a reuşit să fie păstrată doar ca urmare a constrângerilor impuse de
Fondul Monetar Internaţional (anterior, ca urmare a problemelor sistemului public se dorea
menţinerea vechii cote de 2%).
2. Viziunea sistemului multipilon
Confruntat cu scăderea interesului pentru pensia de stat (nu există astfel de indicatori,
dar creşterea continuă a interesului pentru pilonul II, încă dinainte de promulgarea cadrul
legislativ, este o dovadă), legiuitorul a intensificat evoluţia cadrului reformelor în acest
domeniu (Şerbănescu, 2007c, pp. 18-19). Astfel, a fost gândit un nou sistem de pensii, bazat
pe o structură relativ simplu de înţeles:
• Pensia de stat;
• Pensia privată obligatorie;
• Pensia privată facultativă.
În plus trebuie să existe preocupări în adaptarea acestui sistem la specificul fiecărei
ţări, deoarece diferenţele demografice sunt consistente, iar nivelul de trai reprezintă un factor
evident de dezvoltare a pieţei pilonilor de pensii din România. Abordarea trebuie să se
realizeze pragmatic şi în raport cu elementele definitorii identificate (Holtzmann, 1999, p. 25),
altfel existând riscul periclitării trecerii graduale a presiunii care apasă asupra pilonului I, câtre
celelalte două componente ale sistemului multipilon.
Dacă despre pensia acordată din sistemul public nu sunt foarte multe lucruri bune de
spus, pilonii privaţi au demarat în forţă, prin randamente pozitive, dar şi discuţii aprinse legate
de rentabilitatea minimă garantată, procedura de transfer de la un fond la altul, limitele de
investire în anumite active, fapt care nu poate decât să confere un cadru stabil pentru o
dezvoltare ulterioară (Şerbănescu, 2007b, pp. 25). Totuşi nu trebuie trecute cu vederea
eforturile sistemului public de a menţine un nivel relativ decent al pensiilor, de exemplu prin
introducerea pensiei minime sau pe de altă parte tendinţele de economisire prin plafonarea
pensiilor speciale.
Pilonul II este administrat privat, dar obligatoriu, în sensul în care asiguraţii au trebuit
să opteze pentru o societate pe parcursul a patru luni, începând cu data de 17 septembrie
2007, în situaţia în care aveau mai puţin de 35 de ani. Nu este vorba de o plată efectivă din
partea asiguraţilor, aceştia neavând decât obligaţia de a indica societatea aleasă, iar
angajatorul este cel obligat să vireze 2% din contributia de 9,5% la asigurările sociale
suportată de angajat, acestei entităţi. Acest procent nu va rămâne constant, el urmând a creşte
până la 6%, cu o progresie de 0,5% în fiecare an.
În completarea primilor doi piloni s-a dezvoltat în paralel şi pilonul III, deschis celor
doresc să contribuie suplimentar, elementul favorabil din punct de vedere fiscal fiind
deducerea contribuţiilor atât pentru angajat, cât şi pentru angajator în limita a 400 euro.
Chiar dacă, după cum voi preciza ulterior, se încearcă o reechilibrare (contrabalansare)
a acestui sistem prin majorarea limitelor de vârstă referitoare la pensionare, problema rămâne
de actualitate. Ritmul de îmbătrânire a populaţiei este rapid, statisticile Eurostat aproximând
pentru anul 2050 numărul populaţiei cu o vârstă de peste 65 ani la peste 30%, un element care
nu poate decât să îngrijoreze dacă avem în vedere diminuarea concomitentă a populaţiei
active. În plus considerăm că nu mai trebuie adusă în discuţie şi înclinaţia spre munca „la
negru”, fapt care determină adiţional scăderea continuă a contribuţiilor plătite de angajatori şi
angajaţi (Şerbănescu, 2007c, p. 23).
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3. Realităţile sistemului actual al pensiilor administrate privat
3.1. Structura prezentului studiu
După cum se poate constata şi din viaţa reală, problema pensionării este un element
aparte în viaţa socială a oricărui individ. Insuficienţa fondurilor disponibile, echitatea relativă
a sistemului de calcul, lipsa unor garanţii reale, fluctuaţia vârstei standard de pensionare sunt
doar câţiva dintre factori cu influenţă majoră asupra sistemului public de pensii (Şerbănescu,
2008a, p. 23).
Cercetarea de faţă se doreşte a fi o analiză a relaţiei existente între promisiunile
pilonilor privaţi de pensii şi diferiţii determinanţi ai acestui sistem complex pe de o parte,
respectiv o paralelă între tendinţele sociale şi economice şi dualismul public-privat pe de altă
parte. Faptul că lucrurile sunt pentru moment pe un făgaş bun şi în plus acest lucru se petrece
de la sine, lucru vizibil prin verificarea comparativă a randamentelor existente la nivelul
pieţelor mondiale(2), nu trebuie să ne abată de la supravegherea foarte atentă a acestor procese,
deoarece riscăm în caz contrar colapsul sistemului de pensii, indiferent dacă discutăm de
public sau privat.
Studiul este gândit pe două etape distincte. În prima se analizează relaţiile existente
între speranţa de viaţă, vârsta standard de pensionare, cu referire şi la rata şomajului, pentru ca
în cea de-a doua parte să calculăm pe baza coeficienţilor de corelaţie relaţiile existente la
nivelul pieţei. Pentru a estima intensitatea corelaţiei între două variabile, putem apela la
coeficientul de corelaţie liniară (Pearson). Dacă avem n observaţii pentru două variabile
relaţionate X, Y: X 1 ,..., X n şi Y1 ,..., Yn , atunci putem calcula coeficientul Pearson utilizând
elementele matricei de convarianţă Σ XY

⎛ s X2 s XY ⎞
s
=⎜
: ρ = XY .
⎜ s s 2 ⎟⎟
s X sY
⎝ XY Y ⎠

3.2. Necesitatea modificării sistemului de pensii
Problematica este vastă, dacă vrem să luăm în considerare toate aspectele care
influenţează acest domeniu al pensiilor private. Acest sistem a apărut şi ca urmare a necesităţii
găsirii unei soluţii la evoluţia demografică a populaţiei, cu precădere la nivelul bătrânului
continent. Tendinţa mondială în ceea ce priveşte rezolvarea acestei probleme este creşterea
vârstei de pensionare, concomitent cu modificarea în sens pozitiv a speranţei de viaţă atât
pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. România se încadrează şi ea pe acest trend, totuşi o mai
bună corelare se poate realiza între aceşti doi indicatori: speranţă de viaţă şi vârstă de
pensionare. În tabelul de mai jos se prezintă o situaţie comparativă a acestor doi indicatori
pentru ţările europene care au implementat pilonii privaţi de pensii.

Tabelul 1
O situaţie comparativă a speranţei de viaţă şi vârstei standard de pensionare
la nivelul mai multor state europene
Speranţa
Speranţa medie
Speranţa
Vârsta standard
Vârsta standard
Stat
medie de
de viaţă la
medie de viaţă
de pensionare
de pensionare
viaţă
bărbaţi
la femei
bărbaţi
femei
Polonia
75,63
71,65
79,85
65
60
România
72,45
68,95
76,16
65
60
Slovacia
75,4
71,47
79,53
62
62
Bulgaria
73,09
69,48
76,91
63
60
Ungaria
73,44
69,27
77,87
62
62
Estonia
72,82
67,45
78,53
63
60*
Letonia
72,15
66,98
77,59
62
62
Lituania
74,9
69,98
80,1
62,5
62
Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor existente la nivelul statisticilor Uniunii Europene şi pe
site-ul www.wikipedia.org
* în creştere la 63 de ani.
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După cum se poate observa, România prezintă aproape cele mai ridicate vârste de
pensionare din toate aceste ţări, în condiţiile în care ne confruntăm cu aproape cea mai scăzută
speranţă de viaţă. Singurul stat membru care se „apropie” de valorile implementate sau în curs
de implementare la nivelul României este Polonia, dar în acest caz merită menţionat că
populaţia tânără este mai numeroasă (discutând în ponderi).
Şi alte state au luat măsuri pentru creşterea acestora. Letonia de exemplu a decis că se
impune majorarea acestor vârste, dar începând din 2012 sau chiar 2016, astfel încât efectele
actuale ale crizei să menţină „şomeri” pe foarte mulţi dintre cei care şi-au pierdut locul de
muncă. Problema este că şi la momentele respective pot apărea dificultăţi la nivelul economiei
mondiale, iar atunci nu se va mai putea invoca niciun motiv.
Bulgaria are în vedere egalizarea vârstelor de pensionare, considerând acest lucru ca
fiind un lucru normal atâta timp cât femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii. Este poate
singurul stat care a luat în discuţie acest element, deşi pot fi aduse în discuţie şi alte elemente
legate de diferenţele psihologice între cele două sexe.
Cele mai importante pieţe europene ale pilonilor II şi III se regăsesc în Europa
Centrală şi de Est. Polonia este cea mai mare, din punct de vedere al participanţilor şi
activelor, fiind secondată de ţări precum Ungaria, Cehia, România, Bulgaria, Slovacia.
Polonia este prima ţară care trebuie analizată deoarece reprezintă cea mai puternică
piaţă din regiune. Contribuţiile sunt însemnate ca urmare a mai multor factori care converg în
această direcţie, cum ar fi:
¾ Populaţia este numeroasă, fiind vorba de peste 38 de milioane de locuitori;
¾ Cota contribuţiilor este însemnată, fiind la nivelul anului 2007 de 7,3% din fondul
salariilor, cu o limită maximă anuală calculată la nivelul a 30 de salarii medii pe economie;
¾ Rata şomajului este mai mică de 10%, astfel încât numărul contribuitorilor se
menţine la cote ridicate;
¾ Obligativitatea se aplică tuturor celor care sunt născuţi după data 1 ianuarie 1969
(spre comparaţie, în România limita a fost fixată la 35 de ani acum doi ani, în timp ce Polonia
stabilise ca plafon de vârstă 30 de ani la data implementării pilonului II (1999)).
Este interesant de remarcat faptul că vârstele de pensionare sunt asemănătoare celor
înregistrate în România, mai ales dacă ţinem cont şi de cota contribuţiilor care rămâne la
dispoziţia statului, de doar 12,22%. Nivelul poate părea modest, dar nu trebuie trecută cu
vederea diferenţa de venituri pe cap de locuitor între cele două state, acest indicator având
valoarea de 820 de euro pentru Polonia, respectiv 370 euro pentru România. Şi pentru
celelalte state, salariul mediu pe economie este superior celui din România: Ungaria (589
euro), Cehia (899 euro).
În plus există diferenţe importante şi în ceea ce înseamnă speranţa de viaţă la nivelul
acestor state. Polonia are o speranţă de viaţă la naştere de 75 de ani şi 4 luni, respectiv 81 de
ani şi 8 luni la vârsta de 65 de ani.
Şi populaţia cu vârste peste 65 de ani este însemnată în totalul forţei de muncă,
situându-se în jurul valorii de 21,1%, oricum sub media OECD, de 23,8%. În cazul Cehiei,
acest procent este şi mai apropiat de media OECD, fiind de 22,1%. Pentru Ungaria se poate
spune că acest indicator este îngrijorător din punct de vedere al implicaţiilor sociale, deoarece
ponderea este de 25,3%. În plus pentru acest ultim stat membru este interesant că vârstele de
pensionare vor fi la finele anului 2009 de 62 de ani indiferent de sex şi vor stagna la aceste
valori. Şi în cazul Slovaciei se menţine aceeaşi tendinţă a vârstelor relativ reduse (62 de ani
pentru ambele sexe), dacă ţinem cont de faptul că şi în această situaţie speranţa de viaţă este
superioară României, fiind vorba, după modelul anterior, de 74 de ani şi 4 luni, respectiv 80
de ani şi 2 luni. Ponderea populaţiei în vârstă în totalul populaţiei active este mai redus decât
în cazul Ungariei totuşi cazul Poloniei rămâne de referinţă deoarece în această situaţie
ponderea este de 13,4%.
Oricum evoluţia tuturor acestor indicatori trebuie analizată în strânsă legătură cu rata
şomajului. Ţările care îşi bazează cel mai mult sistemul de pensii pe această invenţiei a Băncii
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Mondiale (multi-pillar system), care până acum poate fi considerat un succes, vor trebui să se
confrunte cu probleme serioase în viitor ca urmare a creşterii şomajului la nivelul economiilor
naţionale, deoarece diminuarea forţei de muncă este similară cu înmulţirea conturilor inactive,
a celor nealimentate, diminuarea celor care vor fi create (proaspeţii absolvenţi au şanse
modeste de angajare) etc.
3.3. Pilonul II. O alternativă viabilă
La nivelul pieţei româneşti a pilonului II este evidentă tendinţa de concentrare dacă
ţinem cont de faptul că a avut loc o restrângere a competitorilor existenţi în piaţă, de la 18 câţi
existau în februarie 2008 la 10 entităţi, dacă ţinem cont de toate deciziile prealabile de
absorbţie. Această evoluţie nu este însă una anormală. Reducerea numărului de fonduri de
pensii administrate privat care operează la nivelul unei pieţe face parte dintr-o politică de
consolidare care este menită să întărească piaţa de profil (Zalewska, 2005, p. 2), concentrare
care trebuie să ţină totuşi cont şi de reglementările în materie de competiţie (Şerbănescu,
2009, p. 54).
Dacă ne interesează o analiză pentru o perioadă de timp mai îndelungată, pornind de la
datele prezentate în tabelul de mai sus, putem realiza o situaţie comparativă pentru intervalul
de timp mai 2008-august 2009. Astfel cele mai prolifice fonduri au fost ING cu o creştere de
22,86%, AIG cu 19,6% şi AZT cu 18,42%, în timp ce rentabilităţile cele mai modeste au fost
obţinute tot pentru acest interval de timp de către PRIMA PENSIE (5,06%), OTP (8,43%) şi
BRD (9,11%). Cele două fonduri care au fost eliminate din analiză deoarece fuseseră deja
absorbite de către EUREKO (BANCPOST), respectiv BCR FPAP (OMNIFORTE) s-ar fi
situat şi ele tot în partea inferioară a clasamentului, primul cu o rentabilitate de 3,24%, iar al
doilea cu 7,2% (randamentul a fost calculat pentru perioada în care acestea au funcţionat,
adică până în mai, respectiv iunie). Oricum după ce atât OTP, cât şi PRIMA PENSIE vor fi
abosbite de entităţile menţionate anterior, BRD va fi administratorul cel mai puţin prolific.
Revenind la analiza în paralel a rentabilităţii, respectiv transferurilor pentru fondurile
de pensii administrate privat, pentru cele şase menţionate anterior surprinde faptul că există
diferenţe majore în comportamentul consumatorului de pensii obligatorii. Acest lucru este
vizibil dacă calculăm coeficientul de corelaţie (Tabelul 2) pentru diferite situaţii (cele 14
fonduri care existau la data de 1 mai 2008, cele 12 care încă funcţionează, cele 10 care vor
rămâne ulterior absorbirii OTP şi PRIMA PENSIE, respectiv cele şase situate la polii
clasamentului realizat conform indicatorului rentabilitate):

Tabelul 2
Coeficienţii de corelaţie la nivelul fondurilor de pensii administrate privat
din România
Criteriu de selecţie
¾ 14 fonduri
¾ 12 fonduri (fără BANCPOST şi OMNIFORTE)
¾ 10 fonduri (fără OTP şi PRIMA PENSIE)
¾ 6 fonduri (AIG, ING, AYT, PRIMA PENSIE, OTP,
BRD)

Valoare coeficient de corelaţie
0,3155
0,3461
0,4036
0,3247

Sursa: Interpretarea autorului pe baza calculelor proprii.

Toţi coeficienţii de corelaţie sunt într-o plajă de valori relativ mică (0,3155; 0,4036),
toate valorile exprimând o legătură proporţională directă slabă. Acest lucru este explicabil prin
faptul că evoluţia fondurilor poate fi considerată greu de predicţionat, dacă avem în vedere
evoluţiile total opuse. Bunăoară există fonduri care au avut evoluţii remarcabile, cum ar fi
ING şi care au atras ulterior, în perioadele de transferuri, foarte mulţi participanţi iniţiali ai
altor fonduri, dar pot fi identificate şi eşecuri greu de predicţionat iniţial dacă ţinem cont strict
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de evoluţia rentabilităţii, iar aici pot să aduc în discuţie cazul AZT, care deşi a raportat al
doilea randament al pieţei, a pierdut cei mai mulţi participanţi.
Concluzii
Chiar dacă este prea devreme să afirmăm că actuala structură a sistemului multipilon
este cea optimă din punct de vedere al protecţiei sociale, această reevaluare a situaţiei este
benefică, deoarece vechiul sistem scârţâie din punct de vedere financiar, iar soluţiile cele mai
la îndemână şi anume creşterea vârstei de pensionare, majorarea bazei de calcul pentru CAS,
diminuarea cotei de contribuţii care este defalcată pentru pilonul II sau reconsiderarea cotei
CAS în sens crescător nu mai reprezintă soluţii viabile decât până la un anumit moment foarte
apropiat în timp.
După cum s-a putut constata şi pe parcursul articolului, în ceea ce priveşte vârsta de
pensionare există riscul supralicitării prin creştere acesteia la un nivel lipsit de realitate.
Degeaba vom creşte aceste vârste atâta timp cât problema rezidă în neîncasarea la buget a
sumelor cuvenite sau acordarea unor pensii foarte mari, fără a exista un stagiu contributiv
comparativ mai mare funcţie de cuantumul pensiei.
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Note
(1)

Sistemul public este creat şi funcţionează pe principiul „Pay-as-you-go”, care are la bază un
algoritm care este susţinut de un raport subunitar între pensionari şi indivizi activi. Pe baza
contribuţiilor efectuate de-a lungul vieţii active se naşte dreptul la pensii şi alte drepturi sociale, dar
acestea urmează să fie suportate din contribuţiile viitorilor angajaţi.
(2)
Piaţa românească de profil a înregistrat randamente pozitive pentru pilonul II în condiţiile în care la
nivelul OECD nu a existat nicio ţară care să poată raporta aceste evoluţii îmbucurătoare.
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Rezumat. Fără reasigurare, piaţa mondială de profil nu ar reuşi să facă faţă
riscurilor multiple, de intensitate mare şi cu frecvenţă de producere ridicată. Creşterea
volumului afacerilor dezvoltate de diferite firme, cât şi apariţia primelor semne ale ieşirii din
criza financiară mondială sunt factori care trebuie să atragă atenţia asupra riscurilor sporite
cu care se confruntă societăţile de asigurare. Totuşi cel mai mare pericol vine din partea
riscurilor catastrofale, care nu vor dispărea în niciuna din ipotezele anterioare, drept pentru
care se impune conceperea unor programe de reasigurare viabile.
Cuvinte-cheie: risc catastrofal; rezervă de catastrofă; asigurarea obligatorie a
locuinţelor; pool de asigurare; cedare în reasigurare.
Cod JEL: G22.
Cod REL: 11C.
Definită ca o prelungire logică a activităţii de asigurare, procesul de reasigurare
contribuie, din punct de vedere financiar, la o stabilitate economică mărită a societăţilor de
asigurări (Văcărel, 2006, p. 236). Reasigurarea reprezintă principalul instrument al unei
societăţi de asigurare pentru transferul riscurilor asumate, omogenizarea riscurilor şi obţinerea
stabilităţii financiare, în vederea protejării activităţii proprii şi implicit a clienţilor şi
partenerilor săi.
Tratatele de asigurări extind definiţia: „reasigurarea constituie un mijloc de egalizare,
prin divizare, a răspunderilor între mai mulţi asigurători, dispersaţi pe arii geografice cât mai
întinse, de menţinere a unui echilibru rezonabil între primele încasate şi despăgubirile datorate
la fiecare asigurător în parte”.
Din punctul de vedere al societăţilor de asigurări (Grossi, 2005, p.42), catastrofele sunt
evenimente accidentale care cauzează pierderi severe, pagube la bunuri sau prejudicii unei
populaţii mari de expuneri. Expunerea se referă la unităţile de măsură ale dimensiunii unui
portofoliu de asigurare (de ex. nr. de poliţe, nr. de bunuri asigurate pe tipuri de localităţi,
valoarea sumelor asigurate etc).
Clasificarea utilizată în practica internaţională a asigurărilor face deosebirea între
catastrofe naturale şi catastrofe tehnice. Astfel, catastrofele naturale sunt acele evenimente ce
provoacă pagube materiale mari, afectează viaţa şi integritatea corporală a unui număr ridicat
de oameni şi provoacă dificultăţi majore economiei naţionale pe intervale mari de timp.
Catastrofele tehnice sunt asociate riscurilor legate de activităţile umane, dezvoltarea ştiinţei şi
tehnicii (Tănăsescu et al. 2009, p. 82).
Mulţi se întreabă dacă această procedură a dispersiei se poate aplica şi la nivelul pieţei
pensiilor private, ca o alternativă la inexistenţa unui randament minim garantat pentru pilonul
II, cel administrat privat sau dacă se poate discuta de cedare şi acceptare în reasigurare.
Răspunsul la prima întrebare este uşor de perceput deoarece chiar dacă nu este vorba de
reasigurare, se poate discuta chiar de pool-uri prin intermediul schimburilor care există la
nivelul fondurilor de pensii, fondurilor mutuale, societăţilor financiare. Pornind de la aceste
premise putem să continuăm analiza precizând că pool-ul nu înseamnă altceva decât cedare şi
acceptare de riscuri în acelaşi timp. Totuşi subliniem că nu se poate pune problema definirii

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

416

acestor procese financiare ca fiind reasigurare, aşa cum este ea definită de legile specifice
domeniului asigurărilor.
1. Reasigurarea activă şi pasivă a riscurilor catastrofale din România
Reasigurarea activă apare în situaţia în care un asigurător acceptă, conform clauzelor
contractului de reasigurare, să preia asupra sa o parte din răspunderea pe care şi-a asumat-o o
altă societate de asigurări.
În opoziţie, reasigurarea pasivă se întâlneşte atunci când o societate de asigurări
cedează, în baza contractului de asigurare, unei alte instituţii sau societăţi de asigurarereasigurare o parte din răspunderea pe care şi-a asumat-o.
Într-o economie de piaţă matură, o societate de asigurare-reasigurare ar trebui să
accepte, în acelaşi timp, cele două forme ale reasigurării, pentru a realiza un echilibru între
drepturile şi obligaţiile referitoare la cedarea, respectiv primirea în reasigurare. Mai mult, este
utilă realizarea unei cât mai bune dispersii a riscurilor catastrofale prin combinarea
reasigurărilor interne cu cele externe. Modalităţile de informare reciprocă, constituirea unor
organisme profesionale de reasigurători pentru riscurile catastrofale contribuie la o mai bună
derulare a activităţii de reasigurare.
În România, asigurătorii autorizaţi să asigure riscuri catastrofale sunt obligaţi să se
reasigure pentru a realiza o cât mai bună dispersie a riscurilor (Văcărel, 2006. p. 239). În
practică, aceste riscuri sunt preluate de reasigurători internaţionali de prim rang.
O caracteristică a pieţei româneşti de reasigurare este aceea că societăţile de asigurare
apar preponderent în postura de reasiguraţi (reasigurare pasivă) şi numai într-o mică măsură
aceea de reasigurători (reasigurare activă). Acest fenomen se poate explica prin imaturitatea
pieţei de asigurare şi reasigurare din România, caracterizată din acest punct de vedere prin:
1. Inexistenţa unor societăţi de reasigurare specializate.
2. Slaba dezvoltare a pieţei româneşti de asigurare care să constituie baza pieţei de
reasigurare.
3. Slaba acoperire a riscurilor catastrofale de către societăţile de asigurare din
România.
4. Inexistenţa unui pool de reasigurare, constituit din asigurători autohtoni autorizaţi de
CSA.
5. Slaba acoperire legislativă a reasigurărilor riscurilor catastrofale.
Pentru a analiza indicatorii de reasigurare care caracterizează piaţa românească, CSA.
elaborează un Raport anual, din care distingem următoarele date.
Tabelul 1
Principalii indicatori ai activităţii de reasigurare pentru categoria asigurări generale
în anii 2005/2007 pe piaţa asigurărilor din România
Indicatori

Asigurări generale
2005 (1)

1
2
3

2006 (2)

2007 (3)

Prime brute subscrise
919
1357,6
1586,3
Primiri în reasigurare
8,7
23,2
7,6
Comisioane primite pentru 0,5
8
0,7
primiri în reasigurare
4 Prime cedate în reasigurare
252,3
435
466
5 Comisioane primite pentru 54,5
98,9
77,8
cedări în reasigurare
6 Prime
cedate
în 27,5
32
29,4
reasigurare/Prime
brute
subscrise
Sursa: prelucrarea autorilor pe baza datelor din rapoartele CSA.
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47,7%
166,7%
1500%

Variatie
(3/2)
16,8%
-67,2%
-91,25%

72,4
81,5

7,1
/21,3

4,5 pp

-2,6 pp

Variatie (2/1)
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Totuşi nu trebuie trecut cu vederea faptul că o piaţă a reasigurărilor puternică se
bazează obligatoriu şi pe o piaţă a asigurărilor la nivel intern suficient de puternică încât să
stimuleze dezvoltarea de noi produse. Piaţa asigurărilor din România se află pe un trend
pozitiv, chiar dacă rata creşterii nu este exact cea dorită. Rezultatele sunt mulţumitoare, iar
tendinţele actuale fac parte parte din categoria celor estimate de specialiştii Uniunii Europene.
Astfel înclinaţia spre o concentrare şi mai mare a societăţilor de asigurări, chiar dacă poate fi
interpretată în termeni concurenţiali drept periculoasă, determină creşterea încrederii în „noii”
competitori, fapt care va atrage un număr crescut al clienţilor. Această concentrare poate
conduce, din punct de vedere al competiţiei, la practici concertate în fixarea preţurilor (după
cum a fost cazul asigurării de răspundere civilă a autovehiculelor în anul 2000), principalii
perdanţi ai acestor practici fiind consumatorii. Însă în lipsa dovezilor sau a încălcării legii
concurenţei, toate aceste fuziuni şi achiziţii nu trebuie privite decât ca un semn al creşterii
potenţei financiare a asigurătorilor.
2. Reacţii internaţionale ale procesului de reasigurare a riscurilor catastrofale
2.1. Banca Mondială
International Financial Corporation (IFC), divizia de investiţii a Băncii Mondiale, va
aloca 20 milioane dolari pentru a deţine 20% din acţiunile unei noi societăţi de reasigurare a
riscurilor de catastrofă, care va fi înfiinţată împreună cu firma PartnerRe Ltd.
Potrivit IFC, valoarea totală a capitalului social al nou-înfiinţatei companii de
reasigurare a riscurilor de catastrofă va fi de circa 100 milioane dolari, suma care va fi
subscrisă de cei doi acţionari, IFC şi PartnerRe Ltd, în rate anuale. Compania de reasigurare
care va fi înfiinţată de IFC şi PartnerRe Ltd va purta numele de Global Index Reinsurance
Facility (GIRIF) şi va avea ca obiect de activitate subscrierea de riscuri meteorologice si alte
riscuri de catastrofă în ţările în curs de dezvoltare, precum şi acordarea de asistenţă tehnică şi
financiară în domeniu guvernelor, companiilor private, agricultorilor, precum şi instituţiilor de
intermediere financiară.
GIRIF va reasigura riscurile de catastrofă care ameninţă progresul economic al ţărilor
în curs de dezvoltare şi în special comunităţile rurale sărace. Proiectul de înfiinţare a GIRIF va
avea un impact puternic asupra dezvoltării economice a ţărilor în curs de dezvoltare, punând
la dispoziţia acestora un instrument financiar capabil să atenueze efectele economice ale
catastrofelor naturale, acoperind, parţial, pierderile cauzate de acestea comunităţilor din ţările
respective.
2.2. Austria
Ţară cu economie dezvoltată, Austria a fost lovită în ultimul deceniu de trei inundaţii
catastrofale, precum şi de furtuni puternice. Spre deosebire de România, economia asigurărilor
şi reasigurărilor Austriei este bine dezvoltată, dar a fost puternic afectată de volumul ridicat al
despăgubirilor plătite. Austria a fost lovită de nouă catastrofe naturale în ultimii 10 ani,
incluzând inundaţii de proporţii în 2002, 2005 şi 2009. Doar inundaţiile din 2002 au cauzat
daune de 400 mil. EUR, iar dacă acest fenomen s-ar repeta despăgubirile s-ar ridica la 600
mil. EUR. De asemenea, furtuna Wolfgang de iarna trecută a adus pagube de 360 mil. EUR pe
segmentul de property.
Creşterea frecvenţei şi a intensităţii riscurilor de catastrofă în Austria determină o
majorare a preţurilor contractelor de reasigurare pe segmentul de catastrofe naturale/property.
Există un mare decalaj între primele colectate pentru riscul de catastrofe naturale şi
despăguburile plătite. Evident, acest lucru nu este sustenabil, astfel încât se impun acţiuni în
consecinţă pentru piaţa din Austria. Astfel, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de
reasigurare specializate vor continua procesul de majorare a primelor de reasigurare şi în
cursul anului 2010.
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În acelaşi timp, în Europa Centrală şi de Est, unde preţurile pentru piaţa de catastrofe
naturale au fost relativ mici, reprezentantii SWISS Re pledează pentru creşterea primelor
contractelor de asigurare şi reasigurare. Capacitatea nu este o soluţie pentru Austria şi pieţele
din ECE, unde industria de asigurare şi reasigurare poate să producă o capacitate suficientă
pentru a gestiona catastrofele naturale.
3. Asigurarea obligatorie a locuinţelor
În acest context amplu se impunea implementarea unor reguli mult mai dure care să
protejeze nu doar companiile de asigurări ci şi pe clienţii acestora, deoarece odată ce riscul a
fost plasat la nivelul asigurătorilor, insolvabilitatea şi lipsa de lichidităţi a acestora poate
antrena foarte uşor probleme inclusiv la nivelul managementul agenţilor economici. Pe
această linie au apărut şi reglementările noi referitoare la prudenţialitatea în asigurări (Novac,
2008, p. 178), principiile Solvency II dorind a întări puterea financiară a societăţilor de
asigurare active în piaţă.
Tot pe acelaşi trend au apărut şi preocupările Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
transpuse în diferite legi şi norme, care fie aduc un suflu nou asupra managementului
asigurătorilor, fie aduc în discuţie veşnica problemă a asigurării obligatorii a locuinţelor, care
ar trebui să înlăture o parte din problemele pe care le ridică riscurile de cutremur, inundaţie şi
alunecare de teren la nivelul României (Şerbănescu, 2008a, p. 63). Din acest punct de vedere
se pare că vom avea o asigurare obligatorie începând cu anul 2010, deoarece normele sunt
fundamentate.
Din acest punct de vedere al asigurării obligatorii a locuinţelor, probabil cea mai
interesantă chestiune rămâne, funcţie de situaţia existentă, aceea a coasigurării sau
suprasigurării, deoarece mulţi dintre noi au deja asigurări facultative, care protejează
patrimoniul asiguratului, fie doar pentru anumite riscuri, cum este cutremurul, fie pentru toate
riscurile. În această situaţie se pune în discuţie ce ar fi de făcut, deoarece clienţii nu pot fi
anunţati despre modificări în ceea ce priveşte sumele asigurate sau alte elemente din contract
instantaneu.
Dacă asigurăm facultativ locuinţa, pentru valoarea reală de piaţă, riscurile subscrise
de asigurător fiind printre altele cutremur, alunecări de teren şi inundaţii, pentru a a evita
situaţia supraasigurării (care înseamnă în realitate aruncarea banilor pe geam), ar trebui
precizate sume asigurate diferite. Acest lucru ar putea fi considerat dificil, mai ales în situaţia
în care discutăm de cesionarea poliţelor în favoarea unor bănci, suma asigurată şi valoarea
creditului fiind identice.
Întrucât nu se pune problema eliminării obligativităţii asigurării pentru cei care
deţin asigurare facultativă, bunul trebuie automat subasigurat cu 10.000, respectiv 20.000
euro. Multe dintre companiile de asigurări care încheie poliţe facultative, deja au rubrici
privind existenţa unei poliţe obligatorii, dar ce se întâmplă dacă asigurătorii celor două
produse sunt diferiţi.
În situaţia creşterii valorii de piaţă a locuinţelor, este relativ simplu, deoarece se poate
solicita companiei de asigurări majorarea sumei de asigurare cu diferenţa între valoarea dorită
şi cuantumul sumei asigurate corespunzătoare asigurării obligatorii a locuinţelor. Problema
este cu adevărat evidentă dacă valoarea de piaţă a respectivului imobil scade (situaţia actuală
la nivelul pieţei imobiliare româneşti), deoarece în această situaţie ar trebui solicitată
diminuarea sumei asigurate, întrucât în situaţia unei daune totale nu se vor primi despăgubiri
decât la nivelul valorii casei, chiar dacă totalul sumelor asigurate depăşeşte acest nivel. În plus
fluctuaţiile valorilor pieţii imobiliare nu fac altceva decât să determine perturbaţii şi la nivelul
pretenţiilor asiguraţilor. Indiferent de modalitatea în care se vor rezolva aceste discrepanţe
este evident că se impune practicarea grabnică a acestei asigurări.
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Concluzii
Asigurarea riscurilor catastrofale precum şi reasigurarea acestora constituie în prezent
o prioritate pentru ţările lumii care au fost confruntate de diferite calamităţi naturale.
Observăm că, treptat, activitatea de reasigurare este tot mai mult analizată şi prin prisma
rentabilităţii financiare.
Referitor la asigurarea obligatorie a locuinţelor, la toate aceste probleme se vor găsi
răspunsuri prin intermediul normelor CSA, dar nu trebuie uitat că mai rămân şi altele să fie
discutate. Oricum, indiferent de cât de simplu sau greoi se vor lămuri lucrurile, adoptarea
acestei legi este un pas spre civilizaţia asigurărilor, ca să nu mai aduc în discuţie fericirea
celor care înainte nu îşi putea asigura locuinţele din cauze care ţin de rezistenţa construcţiilor.
De maximă importanţă este modul în care vor fi puse în aplicare contractele de
reasigurare pentru acest pool de asigurare al dezastrelor naturale, deoarece tarifele sunt
modeste şi trebuie să cuprindă şi cheltuielile administrative despre care nu se cunosc foarte
multe detalii pentru moment.
Reasigurarea rămâne principala modalitate de dispersie a riscului, dar nu trebuie luată
în considerare ca fiind şi unica, deoarece de exemplu asigurarea obligatorie implică
cuprinderea în asigurare a unui număr foarte mare de bunuri asigurate, chiar dacă tarifele sunt
mai reduse decât la o asigurare facultativă.
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GESTIONAREA TIMPULUI LIBER PRIN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
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Rezumat. Educaţia fizică - activitate care valorifică sistematic ansamblul formelor de
practicare a exerciţiilor fizice în scopul măririi în principal a potenţialului biologic al omului
în concordanţă cu cerinţele sociale.
Cuvinte-cheie: educaţie fizică; specificitate; timp liber.
Educaţia fizică este o activitate deliberat construită şi desfăşurată, în principal, pentru
perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice, a fiinţei umane în funcţie de
particularităţile de vârsta şi sex, cerinţe de intregare socială, specificul unor profesii etc.
Educaţia fizică este o activitate deosebit de complexă, dacă ne referim în primul rând
la conţinutul, structura, organizarea şi desfăşurarea sa. Atunci când vrem să analizăm
activitatea de educaţie fizică ca fenomen social, trebuie să avem în vedere multitudinea de
componente pe care ea le implică:
• exerciţii fizice;
• baza materială specifică;
• instalaţii şi materiale specifice;
• aspecte tehnice şi organizatorice;
• discipline ştiinţifice care o fundamentează;
• cadre de specialitate.
Exerciţiile fizice au apărut şi s-au perfecţionat continuu în concordanţă cu comanda
socială. Apariţia şi evoluţia exerciţiilor fizice au o condiţionare clară de ordin social. Acestea
nu sunt determinate de instincte, de factori biologici, etc. Contrar unor teorii, apariţia şi
evoluţia exerciţiilor fizice au fost determinate nu numai de latura materială a vieţii sociale ci şi
de alţi factori; ştiinţă, nivel de cultură, religie, etc.
Fundamentarea ştiinţifică a procesului de practicare a exerciţiilor fizice s-a realizat dea lungul timpului cu aceleaşi stagnări, regrese. Această fundamentare, a preluat critic, deci a
valorificat, unele idei, norme, reguli, aparţinând antichităţii, renaşterii, umanismului burghez
etc. Fundamentarea s-a accentuat odată cu apariţia „Teoriei” şi „Metodicii” ca discipline
ştiinţifice şi a altor discipline care au abordat domeniul nostru din diferite unghiuri şi puncte
de vedere.
Evoluţia în timp a bazelor sportive din aer liber sau din interior, precum şi a
instalaţiiilor sportive, a aparatelor şi mai ales a materialelor sportive este deosebit de
elocventă.
Diferenţa semnificativă dintre performanţele sportive remarcabile obţinute în zilele
noastre şi cele din perioadele anterioare se explică şi prin nivelul calitativ superior al acestora.
În contextul construirii educaţiei fizice ca activitate socială, cadrele de specialitate s-au
format mult mai târziu. În România procesul de formare al specializărilor pentru domeniul
practicării exerciţiilor fizice, a căpătat un statut clar, începând cu anul 1922 când s-a înfiinţat
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. În etapa actuală procesul de pregătire a
cadrelor de specialitate în educaţie fizică şi sportivă s-a amplificat şi diversificat. A apărut şi
învăţământul particular în educaţie fizică şi sport.
Perfecţionarea cadrelor din domeniul s-a intensificat progresiv acordându-se atenţie
deosebită examenelor de definitivat, gradul II şi gradul I.
Esenţa educaţiei fizice constă în aceea că practicarea exerciţiilor fizice vizează
întotdeauna, indiferent de forma organizatorică şi de formaţiunea social-economică şi politică
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în care se realizează, perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice ale subiecţiilor.
Cu alte cuvinte, scopurile practicării exerciţiilor fizice au fost relativ diferite de la o
formaţiune social-economică şi politică la alta, dar esenţa a rămas mereu aceeaşi.
Educaţia fizică are un caracter predominant biologic şi importante valenţe pe planurile
social şi cultural-educativ.
Practicarea exerciţiilor fizice sub forma activităţii de educaţie fizică a fost şi este
determinată şi din necesităţi de ordin recreativ, de destindere şi emulaţie.
Educaţia fizică, prin diferitele ei forme de organizare şi datorită caracterului său
emoţional, are o contribuţie deosebită la dezvoltarea spiritului creator, a spiritului de afirmare
şi de depăşire sau de autodepăşire, etc.
Practicarea exerciţiilor fizice dezvoltă simţul estetic, simţul dragostei pentru gestul
motric executat cu măiestrie, simţul gestului pentru mişcare.
Funcţiile educaţiei fizice
Funcţiile sunt destinaţii constante ale unui fenomen şi ele derivă din ideal, în sensul că
se subordonează acestuia. Prin funcţii se realizează idealul educaţiei fizice, se face
„apropierea” faţă de acesta. Toate funcţiile educaţiei fizice sunt foarte importante şi îşi
dovedesc eficienţa numai dacă sunt îndeplinite în „sistem” influenţându-se şi completându-se
reciproc. Funcţiile educaţiei fizice sunt de două feluri, specifice şi asociate. Funcţiile specifice
vizează cele două coordonate ale obiectului de studiu propriu Teoriei şi Metodicii: dezvoltarea
fizică şi capacitatea motrică. Funcţiile asociate întregesc efectele practicării exerciţiilor fizice
asupra fiinţei umane.
• Funcţia de perfecţionare a dezvoltării fizice face parte din categoria celor specifice
şi are rol prioritar, mai ales în educaţia fizică a tinerei generaţii. Rolul dezvoltării fizice
armonioase, al unor indici superiori pe plan somatic şi pe cel funcţional, pentru viaţa şi
activitatea oamenilor de toate vârstele, este prea binecunoscut şi nu este negat sau contestat de
nimeni.
• Funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice face parte tot din categoria celor
specifice educaţiei fizice. Prin această funcţie sunt vizate cele două elemente componente ale
capacităţii motrice: calităţiile motrice, deprinderile şi priceperile motrice. Rolul capacităţii
motrice pentru un randament sporit pe toate planurile vieţii şi în întregirea personalităţii
umane, nu mai trebuie argumentat.
• Funcţia igienică face parte din categoria celor asociate şi vizează cerinţa
fundamentală de menţinere a unei stări optime de sănătate a oamenilor. Prin educaţia fizică se
acţionează prioritar preventiv pe acest plan. Se poate, cu ajutorul exerciţiilor fizice, să se
acţioneze şi pentru corectarea unor deficienţe în planul sănătăţii.
• Funcţiia recreativă este o altă funcţie asociată pentru educaţia fizică. Ea trebuie
înţeleasă cel puţin în următoarele două sensuri:
- asigurarea, prin activitatea de educaţie fizică, a fondului de calităţi, deprinderi şi
priceperi motrice necesare ca, oameni de diferite vârste să poată petrece, în mod util şi plăcut,
adică recreativ, timpul lor liber (cotidian sau în vacanţe şi concedii).
- asigurarea condiţiilor şi dezvoltarea interesului pentru urmărirea, tot în timpul liber,
direct sau prin mass-media, a întrecerilor motrice de bună calitate sau a unor activităţii
motrice desfăşurate necompetitiv.
• Funcţia de emulaţie face parte tot din categoria celor asociate pentru educaţia fizică.
Aceasta funcţie trebuie să se materializeze prin dezvoltarea spiritului competitiv care
caracterizează în general fiinţa umană, a dorinţei permanente de „depăşire” şi „autodepăşire”,
dar numai în limitele regulamentare corecte şi cu atitudine de fair-play. În acest sens, se
impune promovarea frecventă în educaţia fizică a întrecerii prin jocuri de mişcare sau jocuri
sportive, ştafete, parcursuri aplicative, concursuri etc. Prin această modalitate se dezvoltă şi
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creativitatea subiecţilor, dorinţa de a câştiga, de a obţine victoria, de a se situa pe primele
locuri etc., aspecte deosebit de importante mai ales pentru elevi.
• Funcţia educativă este tot o funcţie asociată a educaţiei fizice, dar este considerată
ca fiind mai complexă prin prisma influenţelor asupra dezvoltării personalităţii umane în
integritatea sa.
Influenţa educaţiei fizice este evidentă pe planul dezvoltării laturii „fizice” a
personalităţii. În acelaşi timp, însă sunt influenţe deosebite pe care le poate avea educaţia
fizică, bine concepută şi realizată, asupra dezvoltării celorlate laturi ale personalităţii umane:
intelectuală, morală, estetică şi tehnico-profesională.
Pe plan intelectal se pot desprinde cel puţin următoarele direcţii evidente:
• Înarmarea subiecţiilor cu cunoştinţe de bază din domeniul fiziologiei şi igiena
efortului fizic, al biomecanicii de execuţie a actelor şi acţiunilor motrice, psihologiei
activităţilor motrice, metodicii etc., toate aceste cunoştinţe, transmise conform şi cerinţelor
principiului accesibilităţii, asigură fondul de bază pentru cunoaşterea ştiinţifică a practicării
exerciţiilor fizice pentru conştientizarea acesteia.
• Contribuie în procesul direct de practicare a exerciţiilor fizice la dezvoltarea unor
trăsături şi calităţi intelectuale foarte importante cum sunt: atenţia, memoria, spiritul de
observaţie, imaginaţia, rapiditatea gândirii etc.
• Pe plan moral se poate realiza, de asemenea, o acţionare eficientă prin toate
activităţiile de educaţie fizică. Accentul trebuie pus pe formarea unor deprinderi şi obiceiuri
de comportament corect în întreceri şi competiţii, în spiritul respectării adversarilor şi
partenerilor de întrecere, al acceptării deciziilor arbitrilor, a disciplinei în muncă.
• Pe plan estetic, prin exerciţiile tehnice şi tactice, situate uneori la nivelul de
măiestrie, se contribuie cu eficienţă la educarea gustului pentru frumos. Practicarea
exerciţiilor fizice pe fond muzical, atât în lecţiile de educaţie fizică, cât şi în alte forme de
organizare, sporeşte evident influenţele educaţiei fizice asupra unor calităţi şi trăsături de
ordin estetic (ritm, armonie, graţie etc.).
• Pe plan tehnico-profesional, contribuţia educaţiei fizice este de asemenea evidentă.
În primul rând, este expresiv aportul la creşterea indicilor unor calităţi motrice necesare
îndeplinirii cu eficienţă a sarcinilor ce derivă din caracteristicile specifice profesiilor socialeconomice.
De asemenea, acelaşi aport este vizibil şi în sensul asigurării unor indici superiori de
dezvoltare morfo-funcţională şi de capacitate, cu temeinice deprinderi motrice de bază şi
utilitar-aplicative implicate în desfăşurarea eficientă a majorităţii profesiilor.
Educaţia fizică se desfăşoară în două modalităţi:
a) ca proces bilateral;
b) ca activitate independentă;
Ca proces bilateral, educaţia fizică se desfăşoară în timp, permanent, continuu.
Conducătorul procesului are răspunderi sau responsabilităţi precise asupra unui proces. El
trebuie să fie competent, să fie capacitat cu cunoştinţe şi metodologie pentru a putea face o
prelucrare cât mai corectă a celor intraţi în procesul respectiv, adică a subiecţilor. Subiecţii,
constituiti în grupuri, trebuie să fie pe recepţie, să fie atenţi şi să încerce prin efort fizic şi
intelectual, să însuşească ceea ce este transmis de conducătorul procesului. Această însuşire
trebuie să fie dublată de participarea conştientă şi activă a subiecţilor.
Ca activitate independentă, realizată individual sau în grup, educaţia fizică se
desfăşoară uneori în timpul liber al subiecţilor şi în absenţa fizică a conducătorului procesului,
a profesorului în majoritatea cazurilor. Această activitate independentă de educaţia fizică
trebuie, însă, să fie pregătită în cadrul procesului bilateral instructiv-educativ.
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Educaţia fizică are obiective generale precis formulate, specifice fiecărui subsistem al
său: educaţia fizică a tinerei generaţii (preşcolară, şcolară, studenţească), educaţia fizică
militară, educaţia fizică profesională, educaţia fizică a adulţilor, educaţia fizică a vârstnicilor
şi auto-educaţia fizică, educaţia fizică independentă. Între aceste subsisteme există legături
logice determinate şi de ontogeneza individului uman.
Alte câteva caracteristici ale educaţiei fizice trebuie să fie menţionate, mai ales pentru
o analiză comparativă cu celelalte activităţi motrice fundamentale:
− Educaţia fizică este accesibilă tuturor indivizilor umani, indiferent de vârsta, sex,
ocupatie, credinţă religioasă, apartenenţă politică etc.
− Educaţia fizică are un pronunţat caracter formativ în sensul că pregăteşte subiecţii
pentru viaţă. Ea se adresează cu precădere corpului uman (armonie, rezistenţă etc.), calităţilor
motrice ale omului practicant, pentru un randament eficient în muncă, deprinderilor şi
priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative. Acest caracter predominant formativ nu
exclude prezenţa în educaţie fizică a elementului competitiv, care se realizează pe bază de
întrecere, respectându-se unele reguli precise.
− Educaţia fizică dispune de un număr foarte mare de exerciţii fizice. În diferitele sale
forme de organizare educaţia fizică “operează” cu exerciţii din diferite ramuri şi probe
sportive, exerciţii pentru calităţile motrice, exerciţii pentru influenţarea dezvoltării corpului
executanţilor.
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ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢILOR DE ASIGURARE ÎN ROMÂNIA,
ÎN PERIOADA 2002-2008
Roxana IONESCU
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
cercetare@ucdc.ro
Rezumat. Articolul îşi propune să prezinte o analiză a eficienţei activităţii societăţilor
de asigurăr care activează pe piaţa româneascăi. În analiza activităţii societăţilor de
asigurări se ţine cont de dimensiunea acestora, dimensiune determinată de structura
capitalului social, numărul angajaţilor şi numărul sediilor. Indicatorii prezentaţi se
raportează la întreaga piaţă generând astfel o imagine de ansamblu a fenomenului analizat.
Cuvinte-cheie: activitate de asigurare; eficienţă; indicatori; dinamică; strucură capital.
Cod JEL: G22.
Cod REL: 11C.
1. Introducere
Activitatea de asigurare este analizată prin prisma indicatorilor de eficienţă a
societăţilor de asigurări, prin intermediul indicatorilor specifici pieţei asigurărilor şi prin
intermediul indicatorilor de piaţă ai societăţilor de asigurări. În analiza eficienţei activităţii
unei societăţi de asigurări se urmăreşte aplicarea aceloraşi principii de evaluare a
performanţelor oricărei societăţi. Eficienţa economică a asigurărilor exprimă raportul dintre
rezultatele optime obţinute din prima de asigurare şi cheltuielile determinate de refacerea
bunurilor distruse sau a sumelor asigurate. Conceptul de eficienţă în activitatea de asigurare
are la bază raportul dintre efectul obţinut şi efortul depus în activitatea de asigurare.
2. Indicatorii de analiză a activităţii societăţilor de asigurări
Eficienţa activităţii societăţilor de asigurări poate fi determinată şi cu ajutorul unor
indicatori de piaţă, care exprimă poziţia societăţii în raport cu concurenţa, dar şi situaţia
existentă la nivel general de piaţă. Activitatea de asigurare-reasigurare presupune oferirea,
intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de
prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi recuperare, precum şi investirea sau
fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.
Activitatea de asigurare-reasigurare este monitorizată de către Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, instituţie care acreditează societăţile comerciale care doresc să
desfăşoare activitate de asigurare-reasigurare.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în colaborare cu Ministerul Finanţelor
Publice, a elaborat Reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu
Directivele europene şi Standardele internaţionale de contabilitate.
2.1. Evoluţia numărului societăţilor de asigurare şi al sediilor acestora
Pentru o analiză reală vom ţine cont de numărul total al societăţilor de asigurări care
activează pe piaţa românească, respectiv numărul de societăţi de asigurare-reasigurare care au
primit acreditare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi au fost active.
Numărul de sedii reprezintă totalitatea sucursalelor, filialelor, agenţiilor şi a punctelor de lucru
cu activitate de asigurare-reasigurare care au fost active în anul de referinţă.
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Tabelul 1
Evoluţia societăţilor de asigurare-reasigurare şi societăţilor de asigurare de viaţă
în perioada 2002-2008
Anul
2002
Societăţi de asigurări TOTAL
45
Societăţi de asigurări de non viaţă
24
(generale)
Societăţi cu activitate de
3
asigurări de viaţă
Societăţi cu activitate compozită
18
Număr sediilor de societăţi de
820
asigurare-reasigurare
Sursa: Raport CSA în perioada 2002-2008.
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Dinamica societăţilor care au desfăşurat activitate de asigurări de
viaţă în perioada 2002 – 2008
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Figura 1. Dinamica societăţilor care au desfăşurat activitate de asigurări de viaţă
în perioada 2002-2008

În anul 2008, în România au funcţionat 42 de societăţi de asigurare-reasigurare, din
care 9 au avut activitate principală de asigurări de viaţă, 21 asigurări de non viaţă (generale),
iar restul de 12 societăţi cu activitate compozită. Deşi nivelul societăţilor s-a diminuat,
numărul sediilor a sporit cu 106% de la 820 de sedii în primul an analizat la 1.693 în 2007. În
tabelul prezentat putem observa fluctuaţii ale numărului de societăţi de asigurări de viaţă,
extrem de evidente începând cu anul 2005, când România a fost atenţionată că va intra în
Uniunea Europeană. Activitatea unei societăţi de asigurare depinde destul de mult de
numărul sediilor acesteia, adică de repartiţia teritorială a sediilor acesteia. Rezultatele unui
număr mare de sedii se vor regăsi automat în volumul primelor brute subscrise din asigurări.
România este împărţită pe opt regiuni, din care cea mai importantă pondere în total teritoriu o
deţine zona de centru, cu 14,41%. Din tabelele şi graficele următoare, remarcăm că volumul
primelor brute subscrise în regiunea Bucureşti-Ilfov depăşeşte considerabil celelalte regiuni.
Aceasta atată o densitate foarte mare a asigurărilor în Bucureşti, această regiune având şi cele
mai mari venituri medii din ţară. Astfel, în anul 2002, volumul primelor brute subscrise în
Bucureşti era de 11.038 mld. lei, ajungând în anul 2007 la 37.738 mld.lei.
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Tabelul 2
Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a sediilor în perioada 2002-2007
Regiuni

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Dinamica în 2007
faţă de 2002 (%)

Nord-Est
105
141
154
197
175
218
207,6
Sud-Est
104
131
148
161
148
200
192,3
Sud
105
138
155
179
146
243
231,4
Sud-Vest
79
98
113
130
115
156
197,5
Vest
85
110
133
151
136
178
209,4
Nord-Vest
131
166
188
196
185
236
180,2
Centru
114
151
176
200
188
244
214,0
Bucureşti
97
131
147
171
171
218
224,7
TOTAL
820
1066 1214 1385 1264 1693
206,5
Sursa: Date ale Institutului Naţional de Statistică în perioada 2002-2007.

Ponderea pe
regiuni a sediilor
în 2007
12,88
11,81
14,35
9,21
10,51
13,94
14,41
12,88
100,00

Se poate remarca şi o creştere constantă de la un an la altul a numărului de sedii ale
societăţilor de asigurare, chiar dacă numărul societăţilor a scăzut. Acest fenomen este explicat
de necesitatea acoperirii cât mai multor zone ale ţări în vederea creşterii încasărilor din
asigurări.
2.2. Evoluţia numărului de angajaţi în sectorul asigurărilor
În România în perioada 2002-2007 nivelul mediu a salariaţilor angajaţi în cadrul
societăţilor de asigurări-reasigurări a variat între 11.278 persoane şi 16.107 persoane. Deşi
numărului societăţilor în anul 2007 a înregistrat scăderi faţă de 2002, nivelul personalului
angajat în cadrul acestora a sporit cu aproximativ 40% respectiv 4.571 persoane.
Tabelul 3
Nivelul salariaţilor din cadrul societăţilor de asigurări-reasigurări în perioada 2002-2007
Indicatori
Numărul de angajaţi în asigurări
(persoane)
Din care colaboratori (persoane)
Numărul mediu de salariaţi (persoane)
Ritmul de dinamică faţă
de 2002 (%)
Modificarea absolută faţă de 2002
(persoane)

2002
30.151

2003
26.000

2004
38.700

2005
45.472

2006
50.524

2007
52.025

18.615
11536
-

14.722
11278

26.349
12351

32.353
13119

35.376
15148

35.918
16107

-2,2

7,1

13,7

31,3

39,6

-258

815

1583

3612

4571

Sursa: Raport CSA în perioada 2002-2008.
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Evoluţia salariatilor şi a colaboratorilor din cadrul societăţilor de asigurărireasigurari în perioada 2002-2007
nr. pers.
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Figura 2. Evoluţia salariaţilor şi a colaboratorilor din cadrul socieăţilor
de asigurări-reasigurări în perioada 2002-2007

Remarcăm şi numărul mare al colaboratorilor datorat flexibilităţii acestei activităţi.
Flexibilitatea permite combinarea acestei activităţi cu alta stabilă, reprezentând pentru
colaborator o sursă suplimentară de venit. Aceasta evidenţiază că pe ansamblul dinamica
efortului acestei activităţi este în creştere.
2.3. Structura capitalului social
Capitalul social reprezintă valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale, respectiv
valoarea aportului în natură şi numerar, a rezervelor încorporate şi a profitului repartizat
pentru majorarea capitalului sau altor operaţiuni care conduc la modificarea acestora.
Peste jumătate din capitalul social al societăţilor de asigurare-reasigurare este capital
străin, respectiv deţinut de societăţile comerciale nerezidente sau persoane fizice nerezidente.
În anul 2002 din cele 47 de societăţi active, 28 au avut participare străină la capitalul social.
La data de 31.12.2007, valoarea totală a capitalului social subscris de cele 42 de societăţi
autorizate să desfăşoare activitate de asigurare era de 1.977 mil. lei, în creştere reală, faţă de
2006, cu 31,92%. Cota de participare a investitorilor străini a crescut ca valoare de la 50 mil.
lei în 2006, la 1.148.mil. lei în 2007, în creştere reală cu 43,66%, ca urmare a înfiinţării a trei
noi societăţi şi a majorărilor de capital efectuate la societăţile deja existente. Raportată la total
capital subscris de societăţi, valoarea capitalului deţinut de investitori străini reprezintă
58,10%. Pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii, în anul 2007 un număr de 24
de asigurători au majorat capitalul social, valoarea majorărilor însumând 554 mil. lei. Dacă în
anul 2002 participarea străină la capitalul social al societăţilor de asigurare-reasigurare,
respectiv capitalul deţinut de societăţile comerciale nerezidente sau persoane fizice
nerezidente era de 53%, în anul 2003 această pondere a scăzut la 37% datorită majorării
aportului de capital românesc. În anul 2007, din cele 42 de societăţi active, din care cele cu
activitatea de asigurare de viaţă erau constituite din peste 85% capital social străin.
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Tabelul 4
Capitalul social total şi participarea străină la formarea capitalului social
în perioada 2002-2007
Indicatori
Capitalul social, din care:
- în societăţile de asigurări de viaţă
Ponderea capitalului social a societăţilor de
asigurări de viaţă (%)
Participare străină la capitalul social, din care:
- în societăţile de asigurări de viaţă
Ponde în total capital social al societăţilor
rea
de asigurare-reasigurare ( %)
capital în total capital social al societăţilor
ului
de asigurări de viaţă (%)
străin

2002
mld.lei
3966
1402
35,35

2003
mld.lei
6039
1813
30,02

2004
mld.lei
6886
2098
30,47

2005
mii lei
835
241
28,86

2006
mii lei
1287
310
24,09

2007
mii lei
1858
420
22,60

2099
1316

2232
1582

3205
1995

479
235

777
271

1286
359

52,92

36,96

46,54

57,37

60,37

69,21

93,87

87,26

95,09

97,51

87,42

85,48

Sursa: Calcule după rapoartele CSA şi date INS.

Dacă în anul 2003 participarea străină la capitalul social al societăţilor de asigurarereasigurare, respectiv capitalul deţinut de societăţile comerciale nerezidente sau persoane
fizice nerezidente era de 37%, în anul 2004 această pondere a crescut la 47%. În anul 2004,
din cele 43 de societăţi active, 23 au avut participare străină la capitalul social.
Participarea străină la capitalul social al societăţilor de asigurare-reasigurare, respectiv
capitalul deţinut de societăţile comerciale nerezidente sau persoane fizice nerezidente a fost,
în anul 2005, de 57%, comparativ cu anul 2004, când a fost de 47%.
Ponderea capitalului străin în total capital social pe categorii de
societăţi in perioada 2002-2007
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Figura 3. Ponderea capitalului străin în total capital social pe categorii de societăţi
în perioada 2002-2007

În anul 2005, din cele 41 de societăţi active, 23 au avut participare străină la capitalul
social. Participarea străină la capitalul social al societăţilor de asigurare-reasigurare, respectiv
capitalul deţinut de societăţile comerciale nerezidente sau persoane fizice nerezidente a fost,
în anul 2006, de 60%, comparativ cu anul 2005 când a fost de 57%.
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În anul 2006, din cele 39 de societăţi active, 28 au avut participare străină la capitalul
social. Participarea străină la capitalul social al societăţilor de asigurare-reasigurare, respectiv
capitalul deţinut de societăţile comerciale nerezidente sau persoane fizice nerezidente a fost,
în anul 2007, de 69%, comparativ cu anul 2006 când a fost de 60%.
În anul 2007, din cele 42 de societăţi active, 31 au avut participare străină la capitalul
social.
Analiza eficienţei va trebui să se realizeze pe o perioadă de timp cât mai îndelungată,
dar nu mai puţin de 5-10 ani (spre deosebire de celelalte activităţi economice a căror eficienţă
poate fi determinată şi anual). În acest fel se pot formula concluzi cât mai bine fundamentate.
Din analizarea acestor indicatori putem deduce cât de dezvoltată este piaţa asigurărilor
în fiecare ţară a lumii, dar şi pe plan mondial.
Pentru o mai bună relevanţă analiza pieţei trebuie făcută raportat la celelalte state
membre ale Uniunii Europene. Menţionez că mărimea pieţei de asigurare depinde şi de alţi
indicatori, cum ar fi:
3 numărul contractelor încheiate în perioada de referinţă;
3 numărul poliţelor activ;
3 valoarea anuală a primelor de asigurare;
3 cuantumul sumelor asigurate în perioada de referinţă;
3 valoarea totală a angajamentelor asumate de societăţile de asigurare la un moment
dat.
Indicatorii de evaluare a eficienţei activităţii societăţii de asigurare se stabilesc luând în
calcul mai multe elemente: obiectivele concrete care sunt urmărite, nivelul la care se apreciază
eficienţa (micro sau macro), reglementările legale aflate în vigoare, categoria de asigurări şi
clasa de asigurări despre care este vorba.
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PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR CATASTROFALE
ÎN UNELE ŢĂRI DIN EUROPA
Maria BODNARCIUC
Academia de Studii Economice, Bucureşti
maria_bodnarciuc@yahoo.com
Rezumat. Impactul din ce în ce mai mare al catastrofelor asupra economiilor tuturor
statelor lumii a stimulat o cerere de evaluare în profunzime a strategiilor posibile de reducere
a efectelor dăunatoare ale acestora. De asemenea, frecvenţa tot mai ridicată a fenomenelor
catastrofale a determinat la nivel mondial, dar şi la nivelul fiecarei ţări în parte acordarea
unei importanţe sporite preocupărilor legate de identificarea unor soluţii de asigurare, pentru
a face faţă pierderilor majore care apar în astfel de situaţii. Articolul analizează evoluţia
mondială a catastrofelor, precum şi o comparaţie a măsurilor de protecţie împotriva
catastrofelor introduse de unele ţări din Europa.
Cuvinte-cheie: catastrofe naturale; catastrofe tehnice; protecţie; asigurare; reasigurare.
Cod JEL:G22.
Cod REL:11C.
Introducere
Protecţia împotriva dezastrelor nu prezintă caracter de noutate, în majoritatea statelor
lumii şi, în special, în cât mai multe ţări dezvoltate, autorităţile statului, marile corporaţii din
domeniul asigurărilor/reasigurărilor, dar şi persoanele fizice luate în mod individual sunt tot
mai preocupate de pregătirea faţă de un cutremur major, un uragan puternic, pentru inundaţii
vaste sau chiar pentru diferite accidente cu urmări grave şi cu pierderi de vieţi omeneşti.
Frecvenţa tot mai ridicată a fenomenelor naturale catastrofale, precum şi sporirea
intensităţii acestora în ultimele două decenii, au determinat autorităţile competente la nivel
fiecarei ţări să acorde importanţă sporită preocupărilor legate de identificarea unor soluţii de
asigurare, pentru a face faţă pierderilor majore care intervin în astfel de cazuri. În ceea ce
priveşte decizia de asigurare, aceasta nu este deloc uşor de luat dacă avem în vedere
implicaţiile sociale majore şi, de cele mai multe ori, de orientarea clasei politice ce deţine
puterea majoritară.
În practica internaţională a asigurărilor/reasigurărilor se disting două categorii de
catastrofe, şi anume: catastrofe naturale şi catastrofe tehnice. Conform reasigurătorului
mondial Swiss Re, termenul de catastrofă naturală semnifică un eveniment cauzat de forţele
naturii, în timp ce catastrofa tehnică este strâns legată de activitatea omului (Sigma nr. 2,
2009). În categoria catastrofelor naturale reasigurătorul mondial include următoarele
evenimente: inundaţiile, furtunile, seismele (cutremurele de pământ şi seismele submarine),
seceta şi incendiile provocate de temperaturi caniculare, frigul şi îngheţul, grindina, tsunami,
precum şi alte catastrofe naturale (avalanşele de zăpadă, alunecări de teren), în timp ce în
categoria catastrofelor tehnice se cuprind evenimente precum: mari incendii şi explozii,
accidente de aviaţie şi în spaţiu, accidente maritime, lacustre şi fluviale, accidente rutiere şi
feroviare, accidente produse în mine şi cariere, prăbuşiri de clădiri, poduri şi lucrări de artă,
diverse alte sinistre, inclusiv terorismul.
Conform legislaţiei românesţi in domeniul asigurărilor, respectiv art.2 din Legea nr.
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor şi ordinul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2002 pentru punerea în aplicare a normei privind acoperirea
riscurilor de catastrofe naturale, în categoria riscurilor de tip catastrofă se includ toate riscurile
asimilate unui eveniment sau unei serii de evenimente care pot provoca pagube substanţiale
într-o perioadă scurtă de timp. Catastrofele naturale sunt evenimente provocate de
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manifestarea următoarelor calamităţi naturale: cutremure de pământ cu magnitudinea mai
mare de 6 grade pe scara Richter, inundaţii şi furtuni.
1. Evoluţia catastrofelor
Anul 2008 a fost unul dintre cei mai nefavorabili ani din punct de vedere al pierderilor
cauzate de catastrofe. Mai mult de 240.500 de persoane şi-au pierdut viaţa, din care 228.400
persoane au decedat ca urmare a cicloanelor tropicale, taifunurilor şi a cutremurelor din Asia.
De asemenea, costul asigurărilor de tip proprietate (property: incendii, calamităţi naturale şi
daune la proprietăţi) s-a cifrat la suma de USD 52,2 miliarde, ceea ce a determinat ca anul
2008 să fie unul dintre cei mai costisitori ani în istoria catastrofelor. Din suma totală, USD
44,7 miliarde pierderi asigurate se datorează catastrofelor naturale, iar USD 7,8 miliarde
reprezintă pierderi asigurate datorită dezastrelor tehnice. Impactul catastrofelor naturale şi a
celor tehnice asupra economiei mondiale s-a ridicat la USD 269 miliarde (Sigma, 2009).
Aproximativ jumătate din această sumă este atribuită cutremurului din mai 2008 din China,
care a cauzat costuri economice de USD 124 miliarde, ceea ce corespunde la aproximativ 3%
din PIB-ul acestei ţări. În acest fel, statisticile confirmă trendul de creştere a numărului şi
costurilor dezastrelor naturale şi a celor provocate de mâna omului.
În conformitate cu prestigioasa publicaţie Sigma a Swisse Re nr. 2/2009 privind
catastrofele naturale şi dezastrele provocate de mâna omului în 2008, la nivel mondial s-au
înregistrat 311 evenimente catastrofale, din care 137 catastrofe naturale şi 174 dezastre
tehnice, Asia suferind cel mai mult în termenii numărului persoanelor decedate, în timp ce
SUA deţine recordul în ce priveşte pierderile asigurate de tip property. Europa a fost mai puţin
afectată din punct de vedere al pierderilor survenite în anul 2008, comparativ cu anul 2007.
La finele anului 2008 se înregistra următoarea situaţie a catastrofelor la nivel mondial:
Tabelul 1
Situaţia mondială a catastrofelor în 2008
Regiunea (continentul/ţara)
America de Nord
America de Sud
Europa
Asia
Oceania/Australia
Africa
Oceane / Cosmos
Total mondial

Număr total
catastrofe
54
13
45
129
7
29
34
311

Victime
1.230
534
506
235.276
4
1.543
1.367
240.460

Daune asigurate
(USD mil.)
39.881
360
5.806
3.014
2.272
426
745
52.504

Dacă analizăm situaţia catastrofelor la nivel anului 2008 din punct de vedere al
daunelor asigurate se constată faptul că din totalul de USD 52.504 milioane daune asigurate,
procentul majoritar de 76% îl deţine America de Nord, urmată la distanţă foarte mare de
Europa cu 11% şi de Asia cu 6%.
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Sursa: construit de autor.
Figura 1. Ponderea mondială a catastrofelor după daunele asigurate în 2008

Dacă analizăm evoluţia în timp a celor două tipuri de catastrofe, respectiv catastrofe
naturale şi catastrofe tehnice, pentru perioada 2002–2008 ca număr, victime şi daune
asigurate, rezultă vizibil caracteristica esenţială a catastrofelor, şi anume aceea că ele diferă de
la un an la altul şi de la o regiune geografică la alta, atât ca număr, cât şi ca daune produse şi
persoane afectate. Această concluzie poate fi demonstrată cu ajutorul următorului tabel:
Tabelul 2
Evoluţia catastrofelor naturale şi a catastrofelor tehnice în perioada 2002–2008
(număr, număr victime şi daune asigurate)
Tipul de catastrofă/
caracteristici
Catastrofe naturale
- număr
- victime (număr)
-daune asigurate
(USD mil.)
Catastrofe tehnice
-număr
-victime (număr)
-daune asigurate
(USD mil.)
Total catastrofe
-număr
-victime (număr)
-daune asigurate
(USD mil)

Anii
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

130
10.729
11.423

142
51.485
16.170

116
295.160
45.737

149
88.083
78.330

136
22.394
11.838

142
14.630
23.269

137
234.842
44.692

214
13.066
2.130

238
7.914
2.320

216
7.275
2.889

248
8.935
5.066

213
8.677
4.043

193
6.923
4.295

174
5.618
7.812

344
23.795
13.553

380
59.399
18.489

332
302.435
48.626

397
97.018
83.396

349
31.071
15.881

335
21.553
27.564

311
240.460
52.504

Sursa: Conceput de autor.

De asemenea, din tabelul 2 se remarcă o serie de trăsături caracteristice ale evoluţiei
catastrofelor pe perioade mai mari de timp. Astfel, în perioada 2002-2008, catastrofele tehnice
le depăşesc detaşat, sub raport numeric, pe cele naturale; în schimb, catastrofele naturale
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produc mai multe victime şi daune asigurate decât cele tehnice, cu excepţia anului 2002, când
numărul persoanelor afectate de catastrofele tehnice (13.066) a fost superior celui înregistrat
de catastrofele naturale (10.729) şi se datoreaza atacurilor teroriste înregistrate în India şi
Gambia în anul 2002. De exemplu, în anul 2008 numărul victimelor provocate de catastrofe
naturale majore a reprezentat aproape 98% din total (68% în 2007), iar volumul daunelor
asigurate 85% din total (84,4% în 2007).
În concluzie, pericolele la care sunt expuşi oamenii şi bunurile sunt multiple şi variate
şi afectează în mod inegal continentele, regiunile şi teritoriile diferitelor state.
Atât frecvenţa dezastrelor, cât şi intensitatea şi severitatea pierderilor înregistrate, cu
tendinţa de creştere de la mijlocul anului 1980, constituie suficiente argumente pentru a
concluziona faptul ca acest trend de creştere este posibil să se înregistreze şi în perioada
următoare.
2. Protecţia împotriva riscurilor catastrofale în unele ţări din Europa
Practica mondială a demonstrat că apariţia catastrofelor nu poate fi evitată, însă pot fi
gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, care conduce la o serie de
măsuri şi actiuni menite să contribuie la minimizarea riscului asociat acestor fenomene.
Pentru a se proteja împotriva anumitor riscuri catastrofale, guvernele, autorităţile
publice şi instituţiile statului responsabile de gestiunea şi supravegherea riscurilor catastrofale,
precum şi sectorul privat al asigurărilor/reasigurărilor au căutat să dezvolte şi să pună în
practică diferite mijloace de protecţie şi de apărare împotriva pericolelor de orice natură.
Aceste mijloace diferă de la ţară la ţară, de la o zonă geografică la alta, în funcţie de o serie de
factori, dintre care amintim: riscurile catastrofale cu care se confruntă fiecare ţară, frecvenţa
producerii acestora şi pagubele provocate ca urmare a producerii acestor riscuri, gradul de
intervenţie şi disponibilitatea statului în soluţionarea unor astfel de probleme sensibile,
capacitatea statului de a sustine financiar anumite programe complexe şi nu în ultimul rând de
interesele clasei politice aflate în exerciţiu.
În Olanda, de exemplu, inundaţiile reprezintă pericolul natural cel mai important, iar
cumparărea unei poliţe de asigurare pentru dezastre naturale de către populaţie sau entităţile
corporate nu este obligatorie. Riscul de inundaţie nu a fost niciodată acoperit în Olanda de
către industria privată a asigurărilor. Pentru a compensa pierderile rezultate din inundaţii,
locuitorii au primit compensaţii ad hoc de la guvern.
Având în vedere faptul că numai riscul de furtună este acoperit de poliţele de
asigurare, companiile de asigurări şi reasigurări nu înregistrează expunere semnificativă la
riscurile de dezastre naturale. Acoperirea riscurilor catastrofale de către companiile de
asigurare şi reasigurare, se realizează pe baza principiilor normale de asigurare şi nu există un
stimulent fiscal special referitor la riscurile catastrofale.
În anul 1998 a fost aprobat documentul Calamities Compensation Act-WTS pentru
compensarea pierderilor în cazul catastrofelor şi accidentelor mari (Financial Management of
Large-Scale Catastrophes, Policy Issues in Insurance no. 12, 2008). WTS acoperă pierderile
de tip property neasigurabile (cele de tip comercial) datorate inundaţiilor şi cutremurelor, care
sunt considerate catastrofe în condiţiile legii. Cumpararea asigurării de dezastru natural nu
este obligatorie.
Pentru subscrierea riscului de terorism există o companie de reasigurare denumită the
Netherlands Reinsurance Company for Terrorism losses – NHT. În anul 2003, la toate poliţele
noi sau cele în vigoare s-a adaugat o clauză de acoperire a terorismului prin care expunerea
pentru toate actele de terorism sa fie limitată la EUR 1 miliard pe an. Participarea
asigurătorilor este răspunzatoare pentru primele de reasigurare şi odată ce aceştia au decis să
devină un membru al NHT, ei trebuie să cedeze întreaga expunere din terorism pool-ului.
În ce priveşte Elveţia, conform legii federale elveţiene, acoperirea pentru inundaţii,
furtună, grindină, avalanşe, căderi de pietre şi stânci, căderi de zapadă şi alunecări de teren
(dar nu cutremur) este inclusă obligatoriu în cadrul asigurării de incendiu pentru clădiri şi
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bunuri mobile. În cele 26 de cantoane din Elveţia există două sisteme diferite de acoperire a
acestor riscuri (Financial Management of Large-Scale Catastrophes, Policy Issues in
Insurance no. 12, 2008).
În cantoanele Geneva, Uri, Schwyz, Ticino, Appenzell Inner Rhodes, Valais şi
Obwalden, acoperirea este realizată de către companiile private de asigurare. În anul 1939 un
grup al asigurătorilor din Elvetia au constituit poolul pentru pericole naturale - Natural Perils
Pool - pentru a diviza riscurile de catastrofă naturală. Participanţii la acest pool reasigură
extensiv acoperirea pe piaţa internatională de reasigurare.
În cele 19 cantoane rămase, acoperirea este dată de către instituţiile denumite Cantonal
building insurance companies. Aceste instituţii sunt guvernate de legea publică elveţiană şi se
bucură de monopol în respectivele lor cantoane. Reasigurarea stop-loss pentru riscurile din
dezastre naturale este disponibilă prin Uniunea intercantonală de reasigurare (the Inter
Cantonal Reinsurance Union), care la rândul ei se reasigură pe piaţa internaţională.
În Franţa funcţionează schema de compensare a dezastrelor naturale – National
Disaster compensation scheme – CAT NAT, ce acoperă dezastre naturale, în general, iar
acoperirea este declanşată când starea de dezastru natural este declarată printr-un decret interministerial. Baza legală a schemei o reprezintă Legea nr. 82 – 600 din 13 iulie 1982 şi prevede
extensia obligatorie pentru dezastru natural asupra tuturor poliţelor de proprietăti cumpărate
pe piaţa voluntară.
Acoperirea primară în caz de catastrofă este oferită şi manageriată de către
asigurătorii privaţi ca o extensie a poliţelor pentru proprietăti. Asigurătorii privaţi pot obţine
reasigurare deplină de la Caisse Centrale de Reassurance – CCR, o companie aflată în
proprietatea statului, înfiinţată în 1946 şi care oferă acoperirea reasigurării printr-o garanţie
guvernamentală în domeniul dezastrelor naturale. CCR nu deţine monopolul în reasigurarea
dezastrelor naturale: asigurătorii primari sunt liberi să-şi caute acoperire de la reasigurătorul
ales de ei şi pot chiar să-şi asume riscul de a nu cumpăra reasigurare. Guvernul francez
acţionează efectiv ca un reasigurător în ultima instanţa, oferind protecţie nelimitată prin CCR.
Referitor la acoperirea catastrofelor tehnice, victimele atacurilor teroriste care au loc
pe teritoriul Franţei şi victimele unor astfel de acte pentru cetăţenii francezi din străinătate pot
solicita compensaţii de la Fondul de garantare a victimelor atacurilor teroriste şi altor atacuri.
Pentru reasigurarea împotriva riscului de terorism după evenimentele din 9/11
septembrie 2001, în decembrie 2001, a fost înfiinţat un pool de reasigurare numit GAREAT
pentru acoperirea riscurilor începând cu data de 1 ianuarie 2002. GAREAT oferă protecţia
reasigurării către asigurătorii direcţi, astfel încât ei să cedeze riscul de terorism aferent tuturor
poliţelor aflate in portofoliul lor.
Totodata, ca răspuns la explozia unei uzine chimice din Toulouse din Septembrie
2001, care a determinat 30 de morţi, 5000 de răniţi şi devastarea a mii de clădiri, în iulie 2003
a fost elaborată o lege pentru a extinde acoperirea asigurării de primă parte şi la pericolele
cauzate de catastrofe industriale.
În termenii catastrofelor naturale, Luxemburgul este cel mai expus la inundaţii, furtuni
şi ploi cu grindină. Cu toate acestea, în Luxemburg nu există o agenţie naţională responsabilă
de monitorizarea şi evaluarea riscului.
Asigurarea riscului de catastrofă se realizează în mod voluntar în această ţară, în care
nu există o schema naţională de compensare a pierderilor datorită dezastrelor. Asigurarea
împotriva riscului de furtună este inclusă sistematic în poliţele de asigurare property multirisc încheiate de către asigurătorii privaţi, iar gradul de penetrare al asigurărilor de proprietate
(calculat ca raport între primele brute subscrise pentru asigurările de proprietate şi Produsul
Intern Brut al acestei ţări), este destul de ridicat, aproximativ 80-90% pentru populaţie şi 7080% pentru persoane juridice. Pe de altă parte, acoperirea pentru riscul de inundaţii rămâne
încă foarte mica - numai 5% gradul de penetrare. Riscurile de furtună şi inundaţii localizate în
Luxemburg sunt reasigurate pe piaţa internaţională de reasigurare.
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3. Protecţia împotriva riscurilor catastrofale în România
Conform unui raport al Bancii Mondiale, piederile economice cauzate de dezastre
naturale intervenite pe fondul modificărilor climaterice sunt estimate pentru România la
aproximativ USD 3 miliarde (XPRIMM, 2009).
România este unul dintre statele europene expuse în mod semnificativ la dezastre
naturale, în special cutremure şi inundaţii, dar şi la alte riscuri de catastrofă naturală precum
seceta şi alunecarile de teren.
Cutremurul reprezintă pentru Romania principalul risc catastrofal, întrucat ţara noastră
se află intr-o zonă activă din punct de vedere seismic, respectiv teritoriul Romaniei este situat
în zona de risc seisemic 3, conform Munich Re, penultima din cele cinci zone de risc seismic,
in funcţie de instensitatea probabilă a cutremurelor cu o perioada de revenire de 50 ani.
Dintre cutremurele vrâncene cele mai importante amintim pe cel din 10 noiembrie
1940, cu magnitudinea de 7,4, în urma căruia s-au înregistrat circa 500 victime şi pagube
totale de circa USD 10 milioane, şi cel din 4 martie 1977 cu magnitudinea de 7,2 grade pe
scara Richter, care a provocat pierderi USD 2 miliarde (echivalat cu circa 5% din PIB) şi
multe pierderi de vieţi omeneşti, cel mai afectat oraş fiind Bucureştiul. Conform unui raport al
Băncii Mondiale din 1978, Bucureştiul a cumulat 70% din pierderi, respectiv USD 1,4
miliarde, precum şi 1.391 morţi şi 7.596 răniţi, reprezentând 90% din totalul pe ţară.
Prin urmare, problema seismică a României o reprezintă Bucureştiul care, alături de
Lisabona, reprezintă singurele oraşe europene caracterizate de efectul Mexico City, potrivit
caruia, datorită condiţiilor de sol, intensitatea cutremurelor este mai mare în aria respectivă
decât în zone mult mai apropiate de epicentru.
Obligativitatea asigurării locuinţelor în România a fost anulată în anul 1995, prin
apariţia Legii nr. 136, privind asigurările şi reasigurările în România, moment în care
procentajul locuinţelor asigurate era de circa 90% din total. Dupa 14 ani de la renunţarea la
obligativitatea asigurarii locuinţelor, la 1 iulie 2009, ponderea locuinţelor asigurate facultativ
se ridica la aproape 25% din totalul estimat de 8,3 milioane locuinţe, conform informaţiilor
furnizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (XPRIMM, 2009). Rezultă o diferenţă de
75% care este neasigurată facultativ, respectiv nu există protecţie prin asigurare, iar statul nu
poate suporta integral refacerea dupa un eventual dezastru, prin fondurile constituite în
bugetul de stat.
Pentru exemplificare, în legea bugetului de stat pe anul 2007 s-a prevăzut un nivel al
fondului de rezervă bugetară de LEI 128,7 milioane (0,2% din totalul cheltuielilor bugetului
de stat) şi un nivel al fondului de intervenţie de LEI 12,0 milioane (0,019% din totalul
cheltuielilor bugetului de stat); ulterior, pe parcursul anului 2007 nivelul celor două fonduri
bugetare a fost suplimentat de mai multe ori, astfel încât la finele anului 2007 cuantumul celor
două fonduri s-a cifrat la aproximativ LEI 2,5 miliarde, din care aproximativ jumătate au
reprezentat despăgubiri pentru culturile agricole calamitate în anul 2007 (Legea bugetului de
stat, 2006).
Alt risc catastrofal pentru România îl reprezintă inundaţiile. Anual, din cauza
inundaţiilor, mor în medie opt persoane şi zeci de mii de hectare sunt acoperite de ape. La
inundaţii se adaugă alunecarile de teren, ceea ce determină ca peste 30% din teritoriul
României să prezinte expunere ridicată la riscul de inundaţii.
Conform informaţiilor furnizate de Banca Modială evaluarea pagubelor datorate
inundaţiilor în România se prezintă astfel: pierderile materiale în perioada 1997 – 2001 s-au
cifrat la circa USD 528,9 milioane; în anul 1999 – la USD 132 milioane, în anul 2000 – la
USD 98,3 milioane, iar în fiecare an 500.000 de persoane şi 1,3 milioane ha de pământ sunt
expuse unui risc major de inundaţii.
Referitor la inundatiile din 2005, pierderile totale s-au cifrat la aproximativ EUR 1,5
miliarde şi au reprezentat 1,9% din PIB-ul aferent acestui an, fiind cele mai costisitoate, din
punct de vedere al pierderilor inregistrate. Din acestea, doar 1% din totalul pierderilor
înregistrate reprezintă daune asigurate, respectiv cca EUR 16 milioane (ICAR, 2007). Rezultă
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că în sarcina statului revine cea mai mare parte a cheltuielilor cu refacerea obiectivelor
distruse şi numai 1% revine în sarcina societăţilor de asigurare din România.
Soluţia de asigurare a riscurilor catastrofale identificată în România este aceea de
pool de reasigurare, constituit de asigurătorii autohtoni autorizaţi, care să subscrie în primă
instanţă aceste riscuri, continuând apoi cu retrocesiunea până se ajunge la o dispersie
satisfăcătoare a riscurilor.
Discuţiile privind introducerea unui sistem de asigurare obligatorie a locuinţelor au
demarat în România în anul 1995 şi, dupa o lungă perioadă de dezbateri, în noiembrie 2008 a
fost promulgată legea asigurarii obligatorii a locuintelor (Legea nr. 260/2008). Aplicarea legii
asigurarii obligatorii a locuinţelor a fost amânată de mai multe ori, iar în piaţă este avansat
termenul de 1 iulie 2010 pentru emiterea poliţelor de acest tip. În octombrie 2009 a fost
constituit Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), prin participarea a 13
societăţi de asigurare din România, din cele 16 societăţi interesate să încheie poliţe de
asigurare a locuinţelor.
Asigurarea obligatorie a locuinţelor acoperă riscul de cutremur, alunecări de teren ori
inundaţii, pentru fiecare construcţie cu destinaţie de locuinţă.
Suma maxim asigurată este de 20.000 euro pentru locuinţele de tip A şi de 10.000 euro
pentru locuinţele de tip B. Prima obligatorie este de 20 euro în cazul locuinţelor tip A şi de 10
euro în cazul locuinţelor tip B.
Deşi recent aprobată, legea urmează să fie amendată în ce priveşte tarifarea inadecvată
a riscurilor pentru primul an de activitate a PAID, lipsa fransizei, dar şi expunerea fiscală
considerabilă a guvernului român la pagubele care ar rezulta în urma unei eventuale catastrofe
în primul an de la aplicarea legii. Totodată, trebuie clarificată forma pe care o va lua sprijinul
financiar oferit de guvern, precum şi modificarea anuală atât a sumei asigurate obligatoriu, cât
şi a primei de asigurare, în funcţie de mărimea locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei
(XPRIMM, 2009).
Concluzii
Analiza comparativă a sistemelor de protecţie împotriva dezastrelor în cele cinci ţări
europene analizate (Olanda, Elveţia, Franţa, Luxemburg şi România) indică faptul că există o
mare varietate de strategii politice şi abordări privind managementul financiar al catastrofelor,
cu responsabilităţi şi grade diferite de participare a sectoarelor public şi privat şi cu diferite
tipuri de mecanisme de coordonare.
Din cauză că:
• expunerile la riscurile de dezastre sunt diferite de la o ţară la alta;
• instanţele sociale şi politice sunt, de asemenea, diferite;
• condiţiile legale şi culturale diferite,
găsirea unei soluţii instituţionale standard, care să fie aplicabilă tuturor ţărilor, nu poate
reprezenta scopul analizei comparative în acest domeniu, alocarea transparentă a riscurilor şi
responsabilităţilor printre autorităţile publice, firme şi persoane fizice, reprezintă o
componentă cheie a schemelor efective de coordonare.
Deşi acoperirea riscurilor catastrofale diferă semnificativ de la o ţară analizată la alta,
se concentrează, totuşi, în jurul a patru direcţii, respectiv: în Olanda, statul organizează
exclusiv scheme de asigurări sociale pentru catastrofe, rolul companiilor private fiind redus la
minimum; în Elveţia statul nu intervine în furnizarea de asigurări, ci prevede doar
obligativitatea asigurării anumitor riscuri; soluţia adoptată de Franţa este un mix între
asigurarea obligatorie şi intervenţia statului, schemă care este avută în vedere şi de autorităţile
din România, iar ultima şi cea mai raspândită abordare este cea a absenţei totale a statului din
sistem, acoperirea riscurilor catastrofale fiind facultativă, în funcţie de modul de percepţie al
riscului şi de gradul de expunere (Luxemburg).
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Legea asigurarii obligatorii a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale care va intra în
vigoare începand cu data de 1 iulie 2010, reprezintă un punct de pornire pentru un
management unitar al riscurilor catastrofale în România, el urmând să fie îmbunătăţit
continuu, în funcţie de realităţile concrete ale societaţii româneşti privind riscurile
catastrofale.
Toate acţiunile şi măsurile întreprinse de Romania, până în prezent, pe linia
managementului riscurilor catastrofale ne conduc la ideea că numai printr-un efort comun
susţinut de către toate instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor generate de dezastre
naturale se măreşte capacitatea de răspuns a ţării noastre în faţa dezastrelor, care au existat şi
vor exista întotdeauna.
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Rezumat. Vârtejul dezlănţuit la sfârşitul anului 2008 a zdruncinat încrederea
investitorilor şi a publicului larg în instituţiile financiare şi de credit, care au înregistrat
pierderi colosale datorită expunerilor pe pieţele financiare. Comparabilă ca amploare cu
„Marea Depresie”, criza economică actuală aproape a doborât compania American
International Group, un simbol al stabilităţii şi profesionalismului. La un an de la primirea
subvenţiei din partea Fed, compania dă semne de redresare, reuşind să obţină lichidităţi din
vânzarea unor active, în vederea rambursării banilor primiţi. Totuşi, procesul de redresare
este departe de a se fi încheiat, acesta putându-se prelungi pe o perioadă de câţiva ani.
Cuvinte-cheie: AIG; derivate de credit; bursă; subvenţie.
Cod: G22.
Cod REL: 11C.
1. Introducere
Se spune că, spre deosebire de oameni, companiile au „viaţă” veşnică (Gardner, 1995:
p. 177). Această afirmaţie este adevărată, cel puţin la nivel teoretic. Dar vine un moment în
„viaţa” unei companii când această teorie este serios pusă la îndoială. Unul din aceste
momente a fost situaţia în care s-a aflat compania AIG la sfârşitul anului 2008. Datorită
prăbuşirii acţiunilor în urma reducerii ratingurilor de către Standard&Poor’s, compania a fost
foarte aproape de a-şi încheia socotelile cu „viaţa” printr-un faliment răsunător, dacă
autorităţile americane nu ar fi intervenit şi nu ar fi acordat subvenţii din banii contribuabililor.
Cine este totuşi această companie a cărei posibilă prăbuşire a creat panică pe pieţele
financiare? American International Group, Inc., cunoscută publicului larg sub acronimul AIG,
este cea mai mare companie de asigurări comerciale şi de viaţă la nivel mondial, precum şi
unul din ofertanţii de top ai fondurilor de pensii private(1). Compania are active în valoare de 1
trilion de dolari, sucursale în 130 de ţări din lume, 116.000 de angajaţi şi 74 milioane de
clienţi. „Din valoarea de 2 trilioane ale operaţiunilor cu produse financiare, 1 trilion protejează
12 bănci globale” (Morgenson, 2008, p. 1).
Mai mult, AIG asigură 94% din averea primelor 500 de companii americane şi este cel
mai mare proprietar de flotă aviatică din lume, furnizând aeronave pentru diverse companii
precum Virgin Airlines(2), Thomas Cook sau BMI.
2. Materiale/metode de cercetare
Analizând amploarea activităţilor companiei, întrebarea care apare este: Cum a fost
posibil ca gigantul asigurător să ajungă în situaţia de a necesita ajutorul guvernamental pentru
a împiedica intrarea în incapacitate de plată.
Lucrarea de faţă îşi propune să răspundă la această întrebare formulată de majoritatea
analiştilor financiari şi a investitorilor. Pentru atingerea acestui obiectiv, modalitatea aleasă
este prezentarea succintă a efectelor prăbuşirii pieţei imobiliare şi bursiere asupra activităţii
companiei AIG şi descrierea procesului de redresare a companiei din momentul acordării
subvenţiei de către Federal Reserve până în momentul actual.
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3. Desfăşurarea cercetării
În contextul unei economii globale, interdependenţa pieţelor este implicită, iar
corelaţia dintre ele este directă. Astfel, trendul ascendent al unei pieţe determină creşteri pe
celelalte pieţe, iar diminuarea valorilor tranzacţiilor de pe o piaţă se reflectă în scăderi ale
celorlalte pieţe. Cu alte cuvinte, propagarea creşterilor în lanţ şi a efectului de domino sunt
expresii ale acestei corelaţii.
Interdependenţa pieţelor reflectă situaţia înregistrată la nivel global după anul 2003.
Trendul ascendent al pieţei imobiliare din Statele Unite generat de reducerea ratei dobânzii de
referinţă de la 6,5% la 1% a trezit interesul marilor jucători de pe bursă. Întrezărind posibilităţi
mari de câştig, ei au creat diverse instrumente financiare cu grad mare de risc, bazându-se pe
modele matematice complicate şi pe „certitudinea” că evoluţia ascendentă a preţurilor
imobilelor se va menţine. Două lucruri au fost ignorate de toţi: nicio creştere nu este continuă
şi orice preţ care creşte la un moment dat începe să şi scadă.
Criza actuală nu ar fi afectat în asemenea manieră compania AIG, dacă expunerile
acesteia pe pieţele financiare ar fi fost mai reduse. În continuare voi prezenta activitatea unei
divizii a AIG care a contribuit la gravitatea situaţiei, ducând compania mamă aproape în
pragul falimentului.
3.1. AIG Financial Products (AIGFP)
Prezentă la nivel global, AIG s-a impus şi pe piaţa asigurărilor din Marea Britanie,
devenind unul dintre cei mai mari asigurători de case, maşini şi afaceri, precum şi de viaţă
(prin divizia AIG Direct). Pe lângă diviziile tradiţionale, în anul 1987 compania a înfiinţat la
Londra şi o divizie de produse financiare sub denumirea American International Group
Financial Products (AIGFP). Această divizie era aproape complet autonomă de compania
mamă, fiind condusă de Joseph J. Cassano. Pentru că nu era o companie de asigurări, AIGFP
nu era obligată să raporteze situaţiile financiare autorităţilor de reglementare a activităţii
asigurătorilor.
Dacă la debutul pe piaţa derivatelor financiare AIGFP tranzacţiona produse mai puţin
complexe, precum swaps privind rata dobânzii, o idee înaintată de specialiştii de la JPMorgan
Chase a fost preluată cu entuziasm de managementul companiei. Observând trendul crescător
al pieţei imobiliare din Statele Unite, AIGFP urma să vândă instituţiilor financiare asigurări
pentru pachetele de datorii denumite „collateral debt obligations” (CDO) pe care acestea le
deţineau în portofoliile lor.
Produsele astfel create erau în esenţă derivate financiare complexe denumite „credit
default swaps” (CDS), pentru care clienţii plăteau prime de asigurare pentru o perioadă de 4-5
ani. Deoarece era o companie foarte bine cotată, AIG nu a trebuit să depună garanţii pentru
asigurările pe care le vindea divizia londoneză, acest lucru făcând ca afacerile să devină şi mai
profitabile. Cu doar 377 de angajaţi, AIGFP a devenit o sursă importantă de venit pentru AIG.
De pe urma tranzacţiilor cu CDS-uri, veniturile din vânzări ale AIGFP au crescut de la 737
milioane USD în 1999 la 3,26 miliarde USD în 2005. De asemenea, profitul companiei a
crescut de la 44% în anul 2002 la 83% în anul 2005, iar ponderea profitului AIGFP în profitul
companiei mamă a avut o evoluţie fulminantă de la 4,2% în anul 1999 la 17,5% în anul 2005,
după cum se poate observa în figura următoare.
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Sursa: New York Times, 27.09.2008 (bazat pe rapoartele companiei AIG).
Figura 1. Cota profitului AIGFP la nivelul grupului

Este de la sine înţeles că performanţele notabile trebuie recompensate. Prin urmare,
cheltuielile cu bonusurile angajaţilor AIGFP au atins procente importante din veniturile
unităţii. În anii obişnuiţi, valoarea acestora era de 33%, iar în anii cu rezultate excepţionale
bonusurile totalizau 46% din venituri. Per ansamblu, AIGFP a remunerat angajaţii cu 3,56
miliarde USD în perioada 1999-2007, deşi în ultimii doi ani din perioada considerată divizia
londoneză a înregistrat pierderi.
3.2. Începutul declinului AIG
În urma tranzacţiilor efectuate pe piaţa bursieră, divizia AIFGP a asigurat produse în
valoare de 513 miliarde USD. Totuşi, performanţele impresionante ale echipei de specialişti
ai diviziei londoneze au fost întrerupte de declinul pieţei imobiliare din Statele Unite.
Acesta a fost generat de scăderea valorii proprietăţilor imobiliare începând cu al treilea
trimestru al anului 2006 şi potenţat de creşterea ratei dobânzii de referinţă de la 1% la 5,26%
în februarie 2007.
Încă o dată interdependenţa pieţelor şi-a spus cuvântul. Odată cu scăderea valorii
proprietăţilor imobiliare şi a creşterii numărului de executări silite din cauza neplăţii
creditelor, contractele bazate pe creditele ipotecare (CDO) şi-au diminuat valoarea, iar
valoarea derivatelor de credit vândute de AIGFP a început să scadă. Acest lucru ar fi trebuit să
alerteze managementul, în condiţiile în care expunerea diviziei londoneze la contractele de tip
CDO era de 78 miliarde USD. Cu toate aceste semnale de alarmă, managementul AIGFP
continua să îşi afirme încrederea în produsele tranzacţionate. În luna august 2007, directorul
general Joseph J. Cassano afirma: „Fără a fi lipsiţi de seriozitate, este greu pentru noi să ne
imaginăm un scenariu potrivit căruia am pierde chiar şi un dolar în oricare din acele
tranzacţii.” (Morgenson, 2008, p. 1)
Situaţia era însă mult mai gravă decât îşi închipuia cineva. Potrivit editorialistei
Gretchen Morgenson, câştigătoare a premiului Pulitzer, problemele s-au agravat „într-un
climat de bonusuri opulente, supraveghere superficială şi încredere oarbă în modelele de risc
financiar.” (Morgenson, 2008, p. 1) La câteva luni de la reafirmarea încrederii în activitatea
AIGFP, mai exact în februarie 2008, Cassano a demisionat după ce divizia londoneză
începuse să piardă bani, iar auditorii să investigheze activele companiei.
3.3. Efectul de domino
Prăbuşirea pieţei imobiliare din SUA a generat un efect de domino, care a afectat
compania AIG la nivel mondial. Astfel, deoarece AIGFP a înregistrat pierderi substanţiale de
miliarde de dolari, AIG a fost obligată să îşi crească lichiditatea(3) şi să diminueze valoarea
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câtorva din activele grupului. În urma acestor decizii, agenţiile de rating au reacţionat,
reducând pe data de 15 septembrie 2008 ratingul companiei până la „A–”.
Efectul a fost devastator, iar compania a intrat în cădere liberă pe pieţele financiare.
Valoarea acţiunilor a scăzut cu 74%, fiind în cele din urmă suspendate. Deoarece nevoia de
lichidităţi a crescut peste posibilitatea de îndatorare a companiei, care trebuia să acopere acum
şi pierderile cauzate de AIGFP prin constituirea unui fond suplimentar de garanţie în valoare
de 15 miliarde USD, singura soluţie salvatoare era ajutorul din partea Fed. Deşi moto-ul AIG
este „Puterea de a fi acolo” („The Strenght to be There), se pare că puterea companiei nu a
mai fost suficientă, necesitând ajutor guvernamental. După discuţii cu managementul
companiei AIG şi a altor jucători importanţi de pe piaţă, Federal Reserve a decis salvarea AIG
şi acordarea unei prime tranşe de subvenţii în valoare de 85 miliarde USD.
Deşi acest moment ar fi trebuit să marcheze redresarea companiei, imaginea AIG a fost
grav afectată datorită unui eveniment care a avut loc la mai puţin de o săptămână după
acordarea banilor şi care a generat numeroase controverse şi nemulţumiri în rândul oficialilor
şi a contribuabililor. Cuprinşi de aburii euforiei, managerii de top ai companiei au organizat o
petrecere pentru sărbătorirea evenimentului la St. Regis Resort din Monarch Beach,
California, unde tariful pentru o cameră era de 1000 USD/noapte. Factura totală s-a ridicat la
440.000 USD, din care 200.000 USD au fost cheltuiţi pe cazare, 150.000 pe mese, iar 23.000
pe tratamente spa.(4) Gestul managerilor AIG a fost perceput ca incalificabil, iar în urma
reacţiilor vehemente a unor oficiali şi a publicului larg, compania a decis anularea unor astfel
de întruniri.(5)
Cu toate că banii acordaţi de Fed au fost necesari, aceştia nu s-au dovedit totuşi
suficienţi pentru a rezolva problemele de lichiditate ale companiei. Prin urmare, subvenţia a
fost suplimentată, astfel că până la momentul actual compania a beneficiat de un ajutor
guvernamental total în valoare de 182,5 miliarde USD.(6) În urma subvenţiilor acordate,
guvernul deţine 77,9% din companie. S-au luat măsuri contractuale astfel încât cota să nu
depăşească 80%, deoarece la acest nivel compania AIG ar trebui inclusă în registrele
Trezoreriei.
3.4. Povestea după acordarea subvenţiei
În tot acest timp scurs după acordarea subvenţiei, luna cea mai dificilă a fost martie
2009, când pierderile companiei AIG au atins valoarea de 61,7 miliarde USD.(7) Dacă în anul
2008 acţiunile acesteia erau cotate cu 46 $, în martie 2009 ele au atins valoarea de 42 cenţi.
Toate acestea s-au reflectat şi în valoarea diferiţilor indici bursieri: pentru prima dată din anul
1997, indicele Dow Jones a scăzut sub 7.000 puncte; indicele S&P 500 a scăzut cu 4,7% până
la 700,82; indicele FTSE a scăzut cu 5,33% la 3625,83, înregistrând cel mai scăzut nivel de la
izbucnirea războiului din Iraq în martie 2003.
Cu toate fluctuaţiile pieţei bursiere, cele 182,5 miliarde USD acordate de Fed au
contribuit la redresarea companiei AIG, care a început să arate semne de îmbunătăţire de la
mijlocul anului 2009.(8) Astfel, în luna septembrie acţiunile AIG s-au apreciat cu 21%,
ajungând la o valoare de 48,4 USD/acţiune, iar în luna octombrie la 45,15 USD/acţiune.
Încrezător în revenirea companiei, purtătorul de cuvânt AIG Mark Herr a declarat: „Ceea ce
spunem este că suntem înapoi la afacerea de a fi în afaceri. Anul trecut a fost un an lung, dar
concurăm pe piaţă, facem afaceri.”(9)
Povestea companiei continuă, deoarece AIG a înregistrat progrese: a redus riscul
excesiv din expunerea la anumite produse financiare, derivate financiare şi împrumuturi din
acţiuni; a raţionalizat structura costurilor companiei, a stabilizat lichiditatea companiei şi a
vândut active uşor separabile.
Prin urmare, în încercarea de a strânge capital pentru rambursarea împrumutului
guvernamental, compania a vândut în iulie 2009 o componentă a diviziei de asigurări auto
numită 21st Century Insurance Group clientului Farmers Group pentru suma de 1,9 miliarde
USD. De asemenea, tot în luna octombrie, AIG a vândut Nan Shan Life, divizia de asigurări
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de viaţă din Taiwan pentru suma de 2,15 miliarde USD în favoarea consorţiului Primus
Financial (care cuprinde şi China Strategic Holdings Limited), care a achiziţionat 98% din
companie după o licitaţie de 5 luni de zile. Creată în 1963, Nan Shan Life este a treia
companie de asigurări din Taiwan cu o cotă de piaţă de 10%, active în valoare de 46,4
miliarde USD, 4000 angajaţi, 36.000 agenţi de vânzare şi 4 milioane clienţi. În urma
achiziţiei, Primus a decis că sediul, angajaţii, managementul şi planul de retribuire a
angajaţilor nu vor fi modificate.(10)
Pentru viitor, managementul AIG nu se va concentra atât pe vânzarea activelor, cât
mai ales pe creşterea valorii afacerii. În vederea protejării companiei, AIG îşi propune să
formeze un holding de asigurare generală, care ar cuprinde grupul asigurărilor comerciale,
precum şi unităţile generale străine sub numele de AIU Holdings, având o conducere diferită
de cea de la AIG. Holdingul va avea rol în pregătirea vânzărilor potenţiale a unor active, care
ar presupune ofertă publică de acţiuni în funcţie de condiţiile de piaţă.
În ceea ce priveşte activitatea companiei AIG din România, aceasta se află în plin
proces de rebranduire, care va începe la sfârşitul acestui an sau la începutul lui 2010 şi va
culmina cu schimbarea denumirii din AIG în Chartis. Astfel, compania se va transforma în
sucursală a Chartis Europe, care deţine 99,99% din părţile sociale ale AIG România, iar
activitatea AIG România va înceta. Iniţierea procesului de rebranduire vine în urma deciziei
adoptate în luna iulie 2009 potrivit căreia AIG va folosi brandul Chartis pentru operaţiunile
din afara Statelor Unite, care activau sub denumirle de AIG sau AIU (American International
Underwriters).(11) În urma procesului de rebranduire, nu se vor opera modificări în ceea ce
priveşte sediul, managementul, acţionarii, angajaţii, dar se va urmări diversificarea
portofoliului de produse.
4. Concluzii
Proverbele conţin crâmpeie din înţelepciunea populară, exprimând totodată adevăruri
de netăgăduit. „Buturuga mică răstoarna carul mare” descrie perfect situaţia cu care AIG s-a
confruntat la sfârşitul anului 2008, datorită diviziei sale londoneze AIGFP. Cei 377 de
angajaţi sub conducerea directorului general Joseph J. Cassano şi-au asumat riscuri extrem de
ridicate prin tranzacţionarea unor produse financiare complexe numite derivate de credit
(„credit default swaps”) bazate pe creditele ipotecare neperformante de pe piaţa americană.
Ulterior, pierderile înregistrate de unitatea londoneză datorită prăbuşirii pieţei imobiliare
americane au adus compania AIG în pragul falimentului. Pentru salvarea gigantului
asigurător, au fost necesare: negocieri tensionate, intervenţia guvernului american şi 182,5
miliarde USD acordate de Fed din banii contribuabililor sub formă de subvenţie.
De la mijlocul anului 2009, compania AIG a început să dea semne de redresare,
reuşind chiar să valorifice unele din activele sale globale pentru a rambursa banii
contribuabililor.
Cu toate acestea, situaţia dificilă în care a ajuns AIG şi mai ales criza economică
declanşată la sfârşitul anului 2008 au dus la scăderea încrederii populaţiei în instituţiile
financiare şi de credit. În acest sens, interesant este studiul „Millennials in Financial
Service”(12) comandat de compania Microsoft şi realizat în Statele Unite în perioada 19-23
august 2009 de către compania KRC Research of Washington, pe un eşantion de persoane
născute între 1981 şi 2000. Iată câteva din concluziile studiului:
 80% din cei intervievaţi consideră că instituţiile financiare nu merită banii din
subvenţii;
 67% sunt reticenţi la investiţiile pe piaţa bursieră în condiţiile economice actuale;
 82% sunt îngrijoraţi de faptul că alte instituţii financiare vor falimenta în viitorul
apropiat;
 82% susţin eliminarea bonusurilor exagerate acordate managerilor până în
momentul în care economia SUA se va redresa;
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 51% nu vor mai investi în planurile 401(k) sau alte fonduri de pensii.
Cert este că guvernele lumii şi jucătorii din mediul de afaceri trebuie să depună eforturi
substanţiale pentru restabilirea încrederii în instituţiile financiare şi de credit, deoarece,
parafrazând un cântec autohton, se poate afirma că „dacă încredere nu e, nimic nu e”.
Note
(1)

2.03.2009. The Guardian, Londra, Marea Britanie
Proprietate a excentricului miliardar american Richard Branson
(3)
În mai 2008, compania a obţinut cele mai slabe rezultate financiare din istoria celor 89 de ani de
existenţă. În consecinţă, pentru a acoperi pierderile, AIG a obţinut 20,3 miliarde USD prin vânzarea
unor acţiuni.
(4)
Ulterior, reprezentanţii companiei au declarat că întrunirea era planificată cu multe luni înainte de
acordarea subvenţiei şi că din cei 100 de participanţi, doar 10 erau angajaţi AIG.
(5)
Gestul managerilor companiei AIG nu a fost singular, multe alte companii subvenţionate au adoptat
acelaşi comportament. Astfel, în aceleaşi scopuri festive, Royal Bank of Scotland a cheltuit 150.000
GBP, Barclay’s 640.000 EUR şi Fortis 150.000 EUR.
(6)
Conform analistului financiar Don Vickrey, AIG ar putea costa guvernul american 250 miliarde
USD. (The Guardian, Londra, Marea Britanie, ediţia din 3 martie 2009).
(7)
În această perioadă, compania AIG a pierdut 678 milioane USD pe zi sau 28 milioane USD pe oră.
Pierderea AIG eclipsează recordul din 2002, când compania Time Warner a pierdut 54 miliarde USD
într-un trimestru, fuzionând apoi cu AOL. În Marea Britanie, recordul a fost deţinut de Royal Bank of
Scotland, care a înregistrat pierderi de 24 miliarde lire în anul 2008.
(8)
Odată cu primele semne de redresare, fostul director general al AIG, Hank Greenberg, a propus
modificarea condiţiilor stabilite de Fed în momentul acordării subvenţiei, înaintând sugestia de
diminuare a cotei de 77,99% deţinute de Fed în capitalul societăţii, precum şi extinderea perioadei de
rambursare a subvenţiei.
(9)
Associated Press News, 12 octombrie 2009.
(10)
www.aig.com
(11)
Săptămâna financiară, 28 august 2009.
(12)
http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/sep09/09-30millennialpr.mspx.
(2)
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SISTEMUL DE PENSII DIN JAPONIA: UNELE PROBLEME COMUNE
CU SISTEMUL DIN ROMÂNIA
Mariana POPA
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Bucureşti
popmariaro@yahoo.com
popa_maria@walla.com
Rezumat. În Japonia îmbătrânirea populaţiei este o problemă serioasa, iar
reformarea sistemului public de pensii este o problemă politică majoră.
În această lucrare am pregătit o prezentare a sistemului de pensii japonez şi a
reformelor pe care trebuie să le adopte pentru a trece de la un sistem bazat pe Beneficii
Definite (DB) la un sistem bazat pe Contribuţie Definită (DC), în care societăţile trebuie să îşi
schimbe planurile de pensii de tip DB de la vechile tipuri (TQPPs) la noile tipuri (cum ar fi:
DBCPPS) până la sfârşitul lunii martie 2012.
Observaţiile şi concluziile prezintă câteva subiecte comune (îmbătrânirea populaţiei,
alocarea activelor planurilor de pensii) şi cateva diferenţe cu privire la trecerea de la
planurile DB la DC în cadrul planurilor de pensii corporative din Japonia comparativ cu
trecerea de la planurile DB la DC în România.
Cuvinte-cheie: planuri de pensii tip DB; planuri de pensii tip DC; piete financiare;
alocarea activelor; beneficii.
Coduri JEL: G23, J26, D31, E21,G11.
Codurie REL: 11C, 11 B, 12A, 8A, 13 A.
O preocupare tot mai mare a sistemelor de pensii din întreaga lume o reprezintă
„îmbătrânirea” populaţiei. Tot mai mulţi oameni se sprijină din punct de vedere economic pe
beneficiile furnizate de sistemele de pensii. În Japonia, rata de dependenţă între populaţia
activă şi pensionari este în creştere (vezi figura 1).
România – ca şi alte ţări din Europa Centrală şi de Est înaintea ei – a început în urmă
cu doi ani să implementeze un nou sistem de pensii (bazat pe mai mulţi piloni) în locul celui
public bazat pe Beneficii Definite (DB). Printre alţi parametri, sustinerea sistemului de pensii
depinde de modul în care va fi tratată îmbătrânirea populaţiei, respectiv cine va suporta
costurile îmbunătăţirii speranţei de viaţă. O consecinţă a unei speranţe de viaţă crescute este o
perioadă mai lungă de pensionare şi, de aceea, apare necesitatea de a creşte costurile
anuităţilor de pensii.
Japonia este cea mai „îmbătrânită” ţară din OCDE, unde rata de dependenţă este de
numai 2, 6 persoane cu vârstă activă pentru fiecare persoană cu vârstă peste 65 de ani. În
România, în anul 2007, rata de dependenţă a fost de 4,2 persoane cu vărstă activă pentru
fiecare persoană cu vârstă peste 65 de ani (vezi figura 2).
Persoanele cu vârsta peste 65 de ani din Japonia se sprijină mult mai mult pe veniturile
rezultate din muncă comparativ cu persoane de aceeaşi vârstă din majoritatea ţărilor OECD.
Veniturile din activităţi independente constituie 44% din venitul gospodăriilor în care trăiesc
persoane în vârstă, comparativ cu o medie de 20% în tările OCDE. Deoarece numărul
persoanelor în vârstă este în creştere, numărul beneficiarilor de pensii DB creşte şi el, iar
obligaţiile de plată a pensiilor cresc tot mai mult. Pe lângă aceasta, recesiunea economică
mondială din ultimul timp a determinat prăbuşirea preţurilor acţiunilor la bursă, iar fondurile
de pensii DB s-au deteriorat. Ca urmare, administrarea planurilor de pensii DB s-a
transformat într-o sarcină dificilă pentru sistemele publice de asigurări sociale şi pentru
angajatorii care le oferă angajaţilor lor scheme de pensii DB. România, ca şi Japonia, va
cunoaşte o acută îmbătrânire a populaţiei sale în anii următori. Se anticipează că populaţia din
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România va scădea de la circa 21,6 milioane la mijlocul anului 2007 până la sub 19,7 milioane
până în anul 2025 şi la 17,1 milioane până în anul 2050. Rata fertilităţii a scăzut de la 2,3
copii/femeie în 1989 la 1,3 copii/femeie în 2008. Rata natalităţii a scăzut de la 13,7 la mia de
femei aflate la vârstă fertilă în 1990 până la 10,0 la mia de femei aflate la vârsta fertilă în
2008. În acei ani s-a înregistrat o creştere a speranţei de viaţă la naştere de aproximativ patru
ani. Sistemul de pensii din România, ca şi cel din Japonia, evoluează de la un sistem bazat
foarte mult pe beneficii publice oferite pe baza PAYG la un sistem cu un mai mare accent pe
fondurile de pensii individuale şi corporative (oferite de angajatori).
România şi-a restructurat sistemul de pensii implementând un pilon obligatoriu în care
contribuţiile sunt transferate din sistemul public DB în noul pilon obligatoriu bazat pe DC.
Acest lucru înseamnă că riscul de longevitate (pentru acea parte a pensiilor de bătrâneţe care
este transferată în sistemul de pensii private obligatorii) este transferat de la întreaga populaţie
activă către participanţii la sistemul de pensii obligatorii.
Datorită volatilităţii de pe pieţele financiare, în prezent, se conştientizează în special un
risc financiar urmat de o cerere de garanţii de orice fel. Participanţii la pilonul obligatoriu vor
constientiza riscul de longevitate atunci când vor realiza că, la vârsta pensionării, pentru
aceeaşi sumă acumulată ei vor primi pensii diferite în funcţie de anul naşterii. În acelaşi timp,
sistemul public – din care s-au desprins – va calcula pensiile fără nicio referire directă la anul
naşterii. Ca o consecinţă, există un interes public în creştere cu privire la împărţirea riscului de
longevitate şi limitarea acestuia.
Sistemul de pensii japonez se află într-o perioadă de tranziţie de la un sistem DB la un
sistem combinat DB şi DC.
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Sursa: Japan, National Institute of Population and Social Security Research, Yearly Report, 2008.
Figura 1. Rata populaţiei vârstnice din Japonia (raportul populaţia activă şi vârstnici)
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Sursa: www.insse.ro
Figura 2. Rata populaţiei vârstnice din România (raportul populaţia activă şi vârstnici)
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Date esenţiale
1. Rata de înlocuire a pensiilor
* Persoane cu câştiguri medii (%)
* Persoane cu câştiguri mici (%)
2. Cheltuială cu pensiile publice % din PIB
3. Speranţa de viaţă
* la naştere
* la vârsta de 65 de ani
4. Procentul populaţiei cu vârstă de peste 65 de ani din
populaţia ocupată
Câştiguri medii (pe an) JPY (milioane)

Japonia
33,9
47,1

OCDE
59,0
71,9

8,7
82,4
86,0

7,2
78,9
83,4

4,99

4,17

Sursa: OECD, Pensions at a Glance 2009: Retirement Income Systems in OECD Countries, ISBN
978-92-64-06071-5.

Caracteristici şi probleme ale sistemului de pensii existent în Japonia
• Înfiinţarea târzie a sistemelor DC şi maturizarea rapidă.
• Acoperire universală completă de pensie (chiar şi persoanele fără venituri sunt
acoperite).
• Structură pe două niveluri: pensie de bază (sumă fixă) şi pensie proporţională cu
salariile.
• Prime (contribuţii) de asigurare scăzute: vârstă tânără la care s-a început plata, nivel
crescut al contribuţiilor, limita minimă a plăţilor şi limita maximă a contribuţiei.
• Ajustarea (creşterea) nivelurilor de plată în funcţie de limita maximă a contribuţiei
şi limita minimă a plăţilor.
• Un sistem hibrid cu diferite caracteristici şi funcţii.
• Creşterea numărului de persoane fără pensii sau cu pensii mici.
• Îngrijorări şi nelinişte cu privire la siguranţa plăţilor viitoare.
Sistemul de pensii japonez este format din patru piloni:
Primul pilon este un sistem de pensii de asigurări sociale (oferă procent uniform) care
este finanţat PAYG şi oferă subvenţii de stat, aceste sunt Programe Naţionale de Pensii (NP).
Pilonul doi (beneficiile sunt în funcţie de salariu) este un sistem de pensii de asigurări
sociale care este finanţat parţial, se numeşte EPI (Asigurări de pensii ale salariaţilor). La acest
tip de sistem de pensii contribuie persoanele angajate în companii private.
Pilonul trei, protecţia socială este oferită de angajator în baza planurilor de pensii
corporate cum sunt: EPF, TQPP, Defined Benefit Corporate Pension Plans (DBCPP) şi
Defined Contribution Pension Plans (DCPP). Aceste planuri de pensii sunt oferite de în mod
voluntar de către angajatori şi sunt finanţate prin contribuţia acestora.
Pilonul patru cuprinde planuri de pensii private şi planuri de economisire personale.
1. Pensia publică
Sistemul public de pensii din Japonia cuprinde două părţi, şi anume programul naţional
de pensii (NP) şi pensii publice ocupaţionale; ultima categorie cuprinde asigurarea de pensie
pentru angajaţi (EPI) pentru sectorul privat şi asociaţia de ajutor reciproc (MAA) pentru
sectorul public şi angajaţii din şcoli private.
Programul de pensii naţionale (NP)
Programul NP acoperă rezidenţi cu vârste cuprinse între 20 şi 59 de ani, care locuiesc
în Japonia. Participarea este obligatorie, cu excepţia rezidenţilor cu vârste între 60 şi 64 de ani
şi a cetăţenilor (cu vârste între 20 şi 64) care locuiesc în străinătate. Pentru muncitorii din
sectorul public şi din cel privat, contribuţia la NP este dedusă din contribuţiile la cea de-a
doua parte a sistemului public de pensii, respectiv EPI şi MAA. Contribuţiile complete ale
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angajaţilor, adică 480 de luni de contribuţii, conduc la un beneficiu de pensie de 792.000 JPY
pe an. Dacă numărul de luni de contribuţie este mai mic de 480 (dar trebuie să fie mai mare de
300), beneficiul de pensie va fi redus în consecinţă. Între timp, având în vedere caracterul de
finanţare parţială al NP, guvernul japonez compensează vidul de finanţare, care este în prezent
de circa 1/3 până la 1/2 din beneficiile totale.
Asigurarea de pensie pentru angajaţi (EPI) şi asociaţia de ajutor reciproc (MAA)
Asigurarea de pensie pentru angajaţi (EPI) acoperă angajaţi din industrie şi comerţ,
precum şi marinari, în timp ce asociaţia de ajutor reciproc (MAA) acoperă în principal
angajaţii din sectorul public şi angajaţii din şcolile private. Pentru EPI, începând cu anul 2006
rata contribuţiei totale a fost de 14,64% pe statul de plată, care se împarte în mod egal între
angajaţi şi angajatori, adică câte 7,32% fiecare. Guvernul nu are nevoie să contribuie la NP,
însă costurile de administrare totale pentru pensiile publice sunt suportate integral de guvern.
Pentru calcularea beneficiilor în funcţie de câştiguri se foloseşte o formulă prestabilită.
2. Pensiile private sunt ocupaţionale (voluntare) şi personale (voluntare)
2.1.
Pensiile private ocupaţionale (voluntare) sunt clasificate după cum
urmează:
• Fondul de pensii pentru angajaţi (EPF)
• Fondul/planurile de pensii corporative bazate pe beneficii definite (DBCPP)
• Fonduri corporative bazate pe contribuţii definite
• Fonduri/planuri de pensii supuse impozitării (TQPF, TQPP)
• Asociaţii de Ajutor Reciproc (MAA).
Aria de acoperire
EPF, TQPF, planurile bazate pe beneficii definite şi contribuţii definite acoperă numai
angajaţii din sectorul privat, EPF fiind proiectate numai pentru angajaţii din sectorul privat
care fac parte din sistemul public de pensii EPI. Angajaţii din sectorul public beneficiază de
contracte separate. În anul 2000, aproximativ 90% dintre firmele cu cel puţin 90 de angajaţi au
constituit provizioane pentru pensii ocupaţionale, respectiv: planuri de pensii cu provizioane
pentru indemnizaţii în caz de încetare a relaţiei de muncă, EPF sau TQPF. Aproximativ 50%
dintre aceste firme au oferit EPF sau TQPF. În general, sistemul de pensii ocupaţionale
acoperă aproximativ 35% din forţa de muncă.
Modelul tipic de plan de pensii
În Japonia un model tipic de plan de pensii este un plan de prime pentru concediere
bazat pe beneficii definite. Beneficiul este adesea primit ca sumă totală şi este egal cu salariul
final înmulţit cu un coeficient prestabilit, care depinde de numărul de ani de muncă ai
persoanei în cauză şi de motivul încetării angajării sale (concedierii). În anul 2001, au fost
introduse în Japonia planurile bazate pe contribuţii definite, însă acestea nu s-au dovedit încă a
fi foarte populare.
În cadrul schemelor EPF, angajaţii şi angajatorii contribuie fiecare cu câte jumătate din
contribuţiile totale la beneficiile de substituire, în timp ce angajaţii plătesc de obicei mai puţin
de jumătate din contribuţiile totale la beneficii suplimentare, iar angajatorii mai mult de
jumătate. Angajaţii nu contribuie de obicei la planuri bazate pe beneficii definite sau TQPF. În
general, angajatorii plătesc contribuţia totală, rata variind foarte mult de la o societate la alta.
Angajatorii plătesc contribuţia totală la planuri bazate pe contribuţii definite, deoarece
contribuţiile din partea angajaţilor sunt interzise.
Plăţile de beneficii pot fi sume totale sau anuităţi în toate cele cinci tipuri de planuri.
Vârsta normală de pensionare este la 60 de ani.
Impozitarea
Nu există nicio limită cu privire la procentul de contribuţii din partea angajaţilor care
să poată fi deductibilă fiscal. De asemenea, nu există niciun plafon de deductibilitate fiscală cu
privire la contribuţiile angajatorilor, câtă vreme suma se bazează pe standardul potrivit de
finanţare actuarială.
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Contribuţiile angajaţilor la planurile bazate pe beneficii definite şi TQPF sunt
deductibile fiscal până la limita de 50.000 JPY. Dacă un angajat plăteşte o primă de asigurare
de viaţă, plafonul de 50.000 JPY este redus cu valoarea primei. Nu există nicio limită pentru
cota deductibilă fiscal a contribuţiilor angajatorului, câtă vreme suma se bazează pe standardul
potrivit de finanţare actuarială.
Pentru planurile de pensii cu contribuţii definite, valoarea anuală maximă deductibilă
din contribuţia unui angajator ce sponsorizează un singur plan ocupaţional este de 552.000
JPY pe angajat. Dacă angajatorul sponsorizează şi un plan bazat pe beneficii definite,
deducerea fiscală maximă anuală din contribuţia angajatorului la planul bazat pe contribuţii
definite este de 276.000 JPY per angajat.
Activele din EPF sunt impozitate la o rată anuală de 1,173% (1% impozit naţional şi
0,173% impozit local), dacă depăşesc suma necesară pentru a acoperi obligaţii egale cu de
2,84 ori din beneficiile substituţionale acumulate. Activele din toate celelalte planuri sunt
impozitate la o rată anuală de 1,173% (1% impozit naţional şi 0,173% impozit local).
Beneficiile de pensie din toate planurile sunt impozitate ca venit la o rată cuprinsă între 10% şi
37%. Planurile de pensii corporative, impuse prin lege, în Japonia au fost introduse în anii
1960; TQPF în 1962 şi EPF în 1965.
Planurile de pensii supuse impozitării (TQPP)
TQPP au fost introduse prin Reforma legislaţiei fiscale corporative din anul 1962.
Scopul TQPP este să asigure un tratament fiscal preferenţial astfel încât să uniformizeze plata
sumelor totale. Un scop major al introducerii sale a fost să acorde angajaţilor o opţiune de a
primi plata pensiei după pensionare, cu un tratament fiscal favorabil pentru angajatorii lor.
TQPP este un sistem de pensii de tip contractual. Angajaţii care doresc să introducă
sistemul TQPP trebuie să încheie contracte trust de pensii cu bănci trust, contracte de asigurări
de pensii cu societăţi de asigurări de viaţă, sau contracte de ajutor reciproc pentru pensii cu
Asociaţia Japoneză de Ajutor Reciproc în Agricultură, şi să obţină aprobare de calificare
pentru impozitare de la Secretarul General al Administraţiei Naţionale Fiscale.
S-a hotărât ca TQPP să expire în luna martie 2012. Prin urmare, TQPP existente ar
trebui transferate la alte planuri de pensii corporative sau pur şi simplu lichidate.
TQPP au trebuit să îndeplinească condiţiile de calificare fiscală stabilite în vederea
aplicării legislaţiei fiscale corporative, şi au o obligaţie de finanţare mai scăzută. Aşadar,
TQPP erau mai uşor de introdus comparativ cu EPF, în special pentru întreprinderile mici şi
mijlocii.
Fondurile de pensii pentru angajaţi (EPF)
EPF au fost introduse prin Reforma legislaţiei asigurărilor de pensii pentru angajaţi din
1965 (intrată în vigoare în octombrie 1966). Obiectivul principal al EPF era să ofere un
beneficiu suplimentar, beneficiului de pensie pentru bătrâneţe ce era utilizat de guvernul
japonez, pentru angajaţi în cadrul Asigurării de Pensie pentru Angajaţi. De asemenea, sistemul
EPF are rolul de a garanta beneficiul de pensie în plus faţă de Pensia de bătrâneţe din Schema
de pensii pentru angajaţi. EPF a furnizat beneficiul unei părţi din pensia de bătrâneţe din
Schema EPI, cu excepţia plăţii rezultate din majorarea salariului şi indexarea preţurilor.
Beneficiul de pensie al EPF este compus dintr-o „porţiune substituţională”, egală cu valoarea
plătită în baza pensiei de bătrâneţe pentru angajaţi, şi o „porţiune suplimentară”, care este
plătită suplimentar chiar de corporaţii. Regulamentul indică faptul că valoarea beneficiului
suplimentar trebuie să fie cu cel puţin 50% mai mare decât valoarea porţiunii substituţionale.
Angajatorii sunt scutiţi fiscal de la plata primelor către stat, şi anume „rata primei de scutire”.
Pentru constituirea unui EPF sunt necesari 1.000 de membri sau mai mulţi, pentru
planul cu un singur angajator, şi 5.000 sau mai mulţi, pentru planul cu mai mulţi angajatori.
De asemenea, pentru EPF mai erau necesare anumite obligaţii în proiectarea beneficiului,
printre care nivelul, echitatea perioadei şi standardele de finanţare.
Schema DBCPP a fost introdusă în 2002. Aşa cum a fost menţionat mai sus, în
Japonia, companiile trebuie să îşi schimbe planurile de pensii de tip Beneficii Definite de la
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vechile tipuri (TQPPs) la noile tipuri (cum ar fi: DBCPP) până la sfârşitul lunii martie 2012.
Fondurile TQPP se vor lichida la sfârşitul lunii martie 2012.
Pentru a compensa neajunsurile schemei TQPP, schema DBCPP a fost prevăzută cu
următoarele trei condiţii pentru a proteja drepturile la beneficii ale angajaţilor: a) cerinţe de
finanţare, b) răspundere fiduciară, c) raportare şi transparenţă. În ceea ce priveşte proiectarea
planului de pensii, societăţile trebuie să se concentreze pe plata anuităţii după pensionare (de
exemplu: la vârsta de 60 de ani sau mai mult).
Ele au fost modelate după Legea SUA privind garantarea veniturilor angajaţilor după
pensionare din 1974 (ERISA). De fapt, aceste cadre s-au aplicat în cazul EPF din Japonia
începând cu anul 1997. Adoptarea Legii pensiilor corporative bazate pe BD din 2001 a permis
ca toate planurile de pensii japoneze de tip DB, cu excepţia TQPP, să beneficieze de aceste
cadre.
După şapte ani de la introducerea PPCBD, circa 65% dintre TQPP au fost întrerupte.
Când societăţile au hotărât să nu mai continue administrarea TQPP, unele dintre ele au predat
drepturile la beneficii ale angajaţilor către DBCPP-urile nou introduse. Au existat multe cazuri
în care proiectele de planuri, cum ar fi eligibilitatea pentru beneficiu, retragerea sumei totale o
dată, nivelul beneficiului şi perioada de plată a beneficiului nu s-au schimbat, însă prezumţiile
actuariale s-au îmbunătăţit enorm. Societăţile adoptă o rată de scont mai mică decât oricând
pentru a se alinia cu rata dobânzii mai scăzută în prezent şi îşi lasă DBCPP să opună rezistenţă
schimbării mediului economic. Se observă schimbări şi în atitudinea societăţilor faţă de
gestionarea activelor planului de pensii. Deoarece societăţile adoptă o rată de scont mai mică,
ele îşi pot schimba alocarea de active ale planului de pensii într-una mai conservatoare. Odată
cu progresul tehnologiei financiare, în planurile de pensii DBCPP au fost aduse noi soluţii de
investiţii, cum ar fi investiţiile alternative şi Investiţiile dictate de obligatii (LDI). Însă acestea
nu au fost populare în rândul DBCPP-urilor mici şi de mărime medie.
Pe piaţa de capital aflată „în cădere liberă” din 2008 până în prezent, sunt necesare
chiar şi unele dintre fondurile DBCPP să efectueze investiţii cu risc scăzut pentru a evita o
posibilă prăbuşire a activelor administrate şi pentru a evita majorarea contribuţiei pentru
pensie. Se înţelege de la sine că DBCPP care adoptă investiţii cu risc crescut se confruntă cu
creşteri obligatorii ale nivelurilor contribuţiilor.
Deoarece scala societăţilor care gestionează DBCPP este mică, impactul cauzat de
agravarea mediului economic poate fi mare. Unele companii nu îşi pot permite să mărească
contribuţia anuală de pensie. Unele dintre ele trebuie să extindă perioada specială de plată a
contribuţiei suplimentare deoarece valoarea datoriei nefinanţate este prea mare şi alţii încep să
ia în calcul trecerea de la DBCPP la DCPP.
2.2. Pensiile private personale (voluntare) sunt clasificate după cum urmează:
• Fonduri individuale bazate pe contribuţii definite
• Fonduri naţionale de pensii.
3. Reglementări
Introducerea în anul 2000 a standardelor contabile, pentru beneficiile la pensie, a
determinat scoaterea la vedere a situaţiei de subfinanţate a planurilor corporative de beneficii
pentru pensie, inclusiv a planurilor de pensii din punct de vedere al situaţiei conturilor, ceea ce
a accelerat criza.
Deşi guvernul japonez a luat câteva măsuri pentru EPF, inclusiv relaxarea nivelului de
deficienţă şi al standardelor de reevaluare, criza a fost atât de adâncă încât aşa-zisul remediu
parţial nu le-a putut ameliora simptomele. Această situaţie a determinat introducerea a două
sisteme de pensii corporative, şi anume: implementarea legilor care privesc sistemul de pensii
DB şi sistemul de pensii DC. Există două legi referitoare la sistemul de pensii corporative
adoptate de Dietă (parlamentul Japoniei) în luna iunie 2001. Legea pensiilor bazate pe
contribuţii definite (DCPA) a fost adoptată în octombrie 2001, iar Legea pensiilor corporative
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bazate pe beneficii definite (DBCPA) a fost adoptată în aprilie 2002. Planul de pensii „cash
balance” a fost introdus ca un fel de plan de pensii de tip DB.
Legea pensiilor corporative bazate pe beneficii definite
Criza a adus cazuri în care activele de pensii nu erau asigurate suficient la momentul
falimentului. Ca urmare, a devenit necesară o ajustare a sistemului pentru a proteja drepturile
de a primi beneficii (eligibilitate), iar această situaţie a dus la stabilirea unor măsuri standard
pentru protecţia eligibilităţii, cum ar fi obligaţiile de rezervă în cazul fondurilor DBCPA.
Scopul fondurilor DBCPA este să introducă cadrul comun pentru protecţia drepturilor
la beneficii ale angajaţilor, acoperite de planurile de pensii corporative de tip DB, atât EPF cât
şi DBCPP. Fondurile DBCPA oferă: (1) cerinţe de finanţare, (2) răspundere fiduciară, şi (3)
raportare şi transparenţă sub semnătura unor actuari autorizaţi specializaţi în pensii.
Legea pensiilor bazate pe contribuţii definite
Până la introducerea altor două legi de pensii corporative, planurile de pensii
corporative de tip DB nu au fost întotdeauna adoptate de companiile mici şi mijlocii şi de
liber-profesionişti. De asemenea, transferul activelor de pensie în caz de schimbare a locului
de muncă nu era asigurat, ceea ce complica măsurile pentru a răspunde la migrarea forţei de
muncă. Pentru a face faţă acestor probleme, introducerea planului de pensii bazat pe
contribuţii a fost analizată şi pusă în aplicare de DCPA.
Scopul DCPA este de a introduce planuri de pensii de tip DC ca o nouă opţiune pentru
un venit la pensionare mai stabil şi care să corespundă schimbărilor de situaţie
socioeconomică, cum ar fi rata redusă a fertilităţii, îmbătrânirea populaţiei, diversificarea
vieţii în perioada de bătrâneţe şi fluiditatea angajărilor.
Contribuţiile la DCPP sunt stabilite pentru fiecare angajat, iar beneficiile sunt
determinate pe baza sumei contribuţiilor şi profiturilor obţinute din investiţiile gestionate de
participanţii înşişi. Caracteristicile DCPP sunt următoarele:
(a) Planurile de pensii DCPP sunt mai uşor de introdus pentru companiile mici şi
medii (IMM-uri) comparativ cu planurile de tip DB,
(b)DCPP pot să corespundă cu necesitatea de portabilitate şi transferul de active de
pensie în caz de schimbare a locului de muncă, deoarece contribuţiile sunt clar specificate
pentru fiecare angajat,
(c) Pentru persoane care nu pot participa la sistem, cum sunt femeile casnice etc.,
activele asociate participanţilor sunt transferate Federaţiei Naţionale a Fondurilor de Pensii.
4. Transferarea planurilor de pensii de tip DB către grupuri de companii
(societăţi)
În Japonia, una dintre cele mai grave probleme legate de pensiile corporative este
modul în care angajatorii îşi pot gestiona planul de pensii de tip DB după suspendarea TQPP.
Guvernul japonez a înfiinţat sistemul TQPP în 1962 stabilindu-i un tratament fiscal favorabil.
De atunci, multe societăţi au adoptat TQPP ca principal plan de pensii corporativ japonez de
tip DB. Însă Legea pensiilor corporative bazate pe beneficii definite (DBPA) a fost adoptată în
luna iunie 2001 în scopul consolidării protecţiei drepturilor la beneficii ale angajaţilor. TQPP
sunt planificate spre a fi desfiinţate la sfârşitul lunii martie 2012. Aceasta din cauză că nu
îndeplineşte cerinţa de finanţare adecvată, prin urmare este considerată a fi un plan de pensii
inadecvat pentru protecţia drepturilor la beneficii ale angajaţilor.
Dacă angajatorii ce adoptă TQPP doresc să îşi continue planul de pensii de tip BD cu
un tratament fiscal favorabil, ei trebuie să transfere TQPP într-un alt plan de pensii de tip DB,
cum ar fi DBCPP sau EPF. Totuşi, atât DBCPP, cât şi EPF au reglementări stricte cu privire la
cerinţa de finanţare, răspunderea fiduciară, raportare şi transparenţă.
În recesiunea economică, o soluţie ar fi ca întreprinderea mică să convertească TQPP
la un plan de pensii de tip DB al unui grup de societăţi. Plan de pensii de tip DB al unui grup
de societăţi înseamnă un plan de pensii corporativ de tip DB ce compune din multe societăţi.
Este dificil pentru o singură întreprindere mică să îşi gestioneze singură planurile de pensii de
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tip DB. Atunci când sunt mai multe întreprinderi mici laolaltă, ele îşi pot gestiona un plan de
pensii de tip DB mare şi puternic.
Cazuri tipice de planuri de pensii de tip DB ale unor grupuri de societăţi sunt
următoarele:
• întreprindere mică uneşte TQPP cu DBCPP ale societăţilor afiliate adoptate de
societatea sa mamă
• o întreprindere mică încorporează TQPP într-un DBCPP multisocietăţi.
Anul 2012 va fi unul foarte important în istoria pensiilor corporative japoneze
deoarece multe evenimente, inclusiv reformele planurilor de pensii, se vor concentra în anul
2012 sau în preajma acestuia;
(1) TQPF va expira în martie 2012. Acest lucru înseamnă şi că perioada de tranziţie de
zece ani de după reformele pensiilor corporative de la începutul secolului XXI va fi încheiată
şi va începe o nouă eră a pensiilor corporative japoneze,
(2) Persoanele născute în perioada de boom al natalităţii vor atinge vârsta de 65 de ani
şi vor începe să primească beneficii de pensie. Acest lucru înseamnă că planurile de pensii
corporative din Japonia vor intra din faza de acumulare în faza de plată a pensiilor, şi
(3) În preajma anului 2012 vor fi aplicate noi standarde contabile postpensionare, care
sunt în dezbatere în prezent.
Este dificil să prezicem evoluţia planurilor de pensii corporative japoneze şi finanţarea
lor faţă de care actuarii au un mare interes în acea eră. Însă am putea spune măcar că ele vor fi
mai orientate către piaţă şi mai internaţionalizate. Am vrea să ne imaginăm că vor fi mai
comune şi mai dezvoltate în general decât ne permit să previzionăm prin calculele actuariale.
Anul 2012 este anul epocal prin faptul că multe dintre evenimentele menţionate mai sus vor
avea loc în acelaşi timp. Angajatorii şi cei care au legături cu domeniul pensiilor corporative
ar trebui să înţeleagă şi să se pregătească pentru problemele pe care le va aduce anul 2012.
Observaţii şi concluzii
1. În timp ce circumstanţele în care se găsesc societăţile mici şi mijlocii japoneze sunt
foarte severe, societăţile care încă mai gestionează TQPP trebuie să decidă ce tip de plan de
beneficii de pensie vor adopta după desfiinţarea TQPP lor. Apoi, unele dintre societăţile care
şi-au predat deja TQPP la DBCPP întâmpină dificultăţi în gestiunea financiară. În plus,
nefinanţarea planurilor de pensie de tip DB afectează contabilitatea companiilor corporate
sponsor, precum şi creşterea fluxului de (creşterea numarar (contribuţiei de pensie).
2. În Japonia, numărul transferurilor de la planuri tip DB la planuri tip DC este limitat.
Planurile de tip DB sunt potrivite pentru corporaţii sau industrii al căror sistem de angajare se
bazează pe vechime în ceea ce priveşte vârsta şi vechime în ceea ce priveşte contribuţiile la
planul de pensii pe toată durata vieţii, care reprezinta stilul tradiţional japonez de gestionare.
Pe de altă parte, planurile de tip DC sunt potrivite pentru corporaţii sau industrii ai căror
angajaţi îşi schimbă locul de muncă foarte des, deoarece participanţii la planurile de tip DC îşi
pot transfera contul de pensie odată cu schimbarea locului de muncă (aşa-zisa „portabilitate”).
Aceasta este situaţia pe piaţa de muncă din România. Deşi politica de angajare se schimbă de
la stilul japonez de gestionare la stilul american aplicat cândva în Japonia, stilul japonez de
gestiune este încă majoritar, ceea ce poate împiedica trecerea de la planuri de tip DB la planuri
de tip DC într-un timp scurt în Japonia. Planurile de tip DC presupun costuri mari de
informare şi educare a participaţilor în ceea ce priveşte activitatea de investiţii şi costuri mari
de administrare a planului. De asemenea, angajatorii japonezi nu doresc să împovăreze
angajaţii cu riscul investiţional. În România, costurile de administrare ale unui plan de pensii
tip DC sunt de aproximativ 1% pe an, din rezervele acumulate pentru fonduri de pensii
obligatorii ( între1,5%-2,0% pentru fondurile de pensii facultative).
În Japonia, activele fondurilor de pensii de tip DB atât pentru servicii trecute, cât şi
pentru servicii viitoare pot fi transferate la planurile de pensii de tip CD. În România,
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planurile de pensii obligatorii de tip DC sunt introduse numai pentru participanţii noi sau
pentru cei care vor fi eligibili să adere în viitor la sistem.
3. De fapt, restructurarea sistemului prin implementarea unui pilon obligatoriu la care
contribuţiile sunt transferate de la sistemul public de pensii de tip DB (riscul de longevitate
este suportat de generaţiile prezente şi viitoare) la noul pilon obligatoriu pensii de tip DC
înseamnă că riscul longevităţii este transferat de la întreaga populaţie activă la participanţii la
sistemul de pensii obligatorii.
În prezent, din cauza volatilităţii de pe pieţele financiare, se conştientizează în special
riscul financiar, urmat de o cerere de garanţii de orice fel. Participanţii la pilonul obligatoriu
vor înţelege riscul de longevitate atunci când vor realiza că, la vârsta pensionării, pentru
aceeaşi sumă acumulată ei vor primi pensii diferite în funcţie de anul naşterii.
În acelaşi timp, sistemul public – din care s-au desprins – va calcula pensiile fără nicio
referire directă la anul naşterii. În contextul pensiilor, populaţia României, ca şi populaţia din
estul Europei, dă dovadă de o aversiune absolută faţă de risc, mult mai mare decât populaţia
din vestul Europei. Acest lucru este scos în evidenţă de alocarea activelor fondurilor de pensii
autonome.
Tabelul 1 prezită alocarea activelor fondurilor de pensii în tările europene pentru anul
2007 şi 2008. Din datele prezentate se poate, de asemenea, concluziona aversiunea la risc
pentru ţările din centrul şi estul Europei (care au început implementarea sistemului de pensii
multipilon în urmă cu caţiva ani în urmă) comparativ cu ţările OECD care au deja fonduri de
pensii tip DC dezvoltate.
În anul 2007, în Statele Unite, investiţiile fondurilor de pensii în obligaţiuni,
împrumuturi, imobiliare, depozite şi numerar (denumite în continuare „investiţii solide”) au
însumat aproximativ 19% si investitiile în acţiuni (denumite în continuare „investiţii riscante”)
au însumat mai mult de 50% (din care aproape 47% investiţii directe). În acelaşi an în Canada
mai puţin de 33% din active erau investiţii solide iar mai mult de 40% erau investiţii riscante
(din care 29% investitii directe în acţiuni).
Investitiile în Europa de Vest – cu exceptia Marii Britanii, unde alocarea activelor este
aproape la fel ca pe continentul American – par sa aibă o aversiune mai mare la risc. În
Germania aproape 60% din active au fost investite în „investiţii solide”, iar investiţiile în
acţiuni au fost făcute indirect prin fondurile mutuale. În Italia 50% din active sunt investite
direct în „investiţii solide”.
În Europa de Est – datorită aversiunii la risc a populaţiei – mai mult de două treimi din
active au fost investite în „investiţii solide”: Polonia, 64,5%, Ungaria, 68,0%, Cehia, 85,0%,
România (începând din anul 2008) 97,8%.
Sistemul de pensii japonez este asemănător cu cel romanesc din punctul de vedere al
ratei de dependenţă foarte mari faţă de pensiile oferite de sistemul public, al unei rate de
înlocuire a asigurărilor sociale relativ mari, al numeroaselor restricţii în ceea ce priveşte
alocarea activelor şi al cerinţelor minime de transparenţă.
În anul 2008, criza globală şi volatilitatea pieţelor financiare au stimulat alocarea
activelor în investiţii/instrumente mai puţin riscante. De aceea, noi previzionăm că fondurile
de pensii vor investi în viitor o mare parte a activelor lor în instrumente cu risc scăzut cum
sunt: obligaţiuni (în special obligaţiuni guvernamentale), imobiliare, împrumuturi.
4. În tabelul 2 sunt efectuate previziuni proprii privind posibilitatea ca fondurile de
pensii japoneze să fie obligate să investească un procent de 20-30% din activele lor în
obligaţiuni de stat emise special în acest scop. Aceste obligaţiuni speciale vor avea o dobânda
anuală mai mare cu 1,5% comparativ cu obligaţiunile negociate pe piaţa financiară. Pentru
elaborarea tabelului 3 au fost luate în calcul: tabelele de mortalitate elaborate de institutul de
statistică japonez, previziunea de randament anual de 3,5% pentru obligaţiunile de stat dar şi
un randament mediu al întregului portofoliu de investiţii de 5,0% pe an. În concluzie aceste
tipuri de plasamente sunt necesare pentru a acoperi riscurile longevităţii pentru populaţia din
Japonia.
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Tabelul 1
Alocarea activelor fondurilor de pensii (% în total investiţii)

Anul 2008

Depozite
şi
conturi
curente

Polonia
Ungaria
Cehia
Romania
Germania***
Italia
UK**
Japonia
Canada***
SUA

2,5
3,0
8,0
13,2
2,9
7,5
2,9
3,0
3,2
1,2

Obliga–
ţiuni
emise de
către
sectorul
public şi
privat
75,0
62,0
78,9
84,6
26,0
39,9
21,9
63,0
26,7
22,9

Credite

Acţiuni

Imo–
biliare

0,0
0,0
0,0
0,0
29,3
0,0
1,2

21,4
12,2
3,0
0,5
0,1
8,1
29,6
28,0
25,2
37,1

0,0
0,3
0,9
0,0
2,4
4,8
2,8
6,2
1,7

0,5
1,0

Fon–
duri
mutuale

Fonduri
private
de
invest–
tiţii

0,5
22,2
3,2
0,0
36,1
9,1
23,3

0,0
0,0
0,0
1,0
1,2
0,0

33,5
17,0

0,0
0,0

Alte
invest–
tiţii*

Total

0,6
0,3
6,0
1,7
2,2
29,4
18,3
6,0
4,7
19,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

*
include contracte de asigurări nealocate (Italia, UK)
** date pentru anul 2007
*** fonduri mutuale pe acţiuni
Sursa: www.csspp.ro CSSPP, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România
www.oecd.org OECD, Global Pension Statistics
www.watsonwyatt.com, Watson Wyatt Worldwide, Global Pension Study, 2009

Anul 2007

Polonia
Ungaria
Cehia
Romania
Germania***
Italia
UK**
Canada***
SUA

Depo–
zite şi
conturi
curente
3,4
1,2
9,6
2,3
7,4
2,9
3,0
0,9

Obliga–
ţiuni
emise de
Imo– Fonduri
către
Credite Acţiuni
biliare mutuale
sectorul
public şi
privat
61,0
0,0
34,6
0,0
0,5
66,8
0,0
14,0
0,2
16,0
75,2
0,0
5,9
0,7
4,5
25,8
37,2
21,9
23,6
16,4

28,0
0,0
1,2
0,4
0,7

0,1
10,1
29,6
28,9
46,7

2,4
5,2
2,8
5,0
1,2

38,5
8,9
23,3
36,0
19,6

Fonduri
private
de
invest–
tiţii

Alte
inves–
tiţii*

0,0
0,0
0,0

0,5
1,8
4,1

0,8
2,0
0,0
0,0
0,0

2,1
29,2
18,3
3,1
14,5

Total

100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Sursa: OECD – Global Pension Statistics.
www.csspp.ro CSSPP, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România.
www.oecd.org OECD, Global Pension Statistics.
www.watsonwyatt.com, Watson Wyatt Worldwide, Global Pension Study, 2009.
Notă: Nu există date pentru 2007 pentru Japonia. În anul 2003 conform Watson Wyatt Worldwide,
Global Pension Study, în anul 2009 alocarea activelor s-a efectuat pe aceleaşi principii ca în anul 2008.

453

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

454

Tabelul 2
Costul unei anuităţi de 1000 yeni plătită lunar la vârsta standard de pensionare
Femei
(vârsta în
anul 2008)

Valoarea activelor
nete acumulate în
cont (fără îmbunătăţiri
ale speranţei de viaţă)

Valoarea activelor
nete acumulate în
cont (cu îmbunătăţiri
ale speranţei de viaţă)

20
25
30
35
40
45
50
55
60

174.319
174.319
174.319
174.319
174.319
174.319
174.319
174.319
174.319

188.182
187.307
185.973
184.840
183.847
182.516
181.324
180.113
178.875

(Barbaţi
vârsta în
anul 2008)

Valoarea activelor
nete acumulate în
cont (fără îmbunătăţiri
ale speranţei de viaţă)

Valoarea activelor
nete acumulate în
cont (cu îmbunătăţiri
ale speranţei de viaţă)

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

134.863
134.863
134.863
134.863
134.863
134.863
134.863
134.863
134.863
134.863

154.840
153.156
151.471
149.767
148.044
146.303
144.545
142.768
140.975
139.166

Costul anuităţii când obligaţiunile
guvernamentale, cu o dobândă reală
anuală de 5,0%, sunt alocate in titluri
de stat speciale în proporţie de:
20%
25%
30%
181.720
180.266
178.651
180.913
179.473
177.874
179.679
178.261
176.687
178.630
177.231
175.677
177.710
176.327
174.791
176.477
175.116
173.603
175.372
174.029
172.538
174.247
172.924
171.453
173.096
171.792
170.343
Costul anuităţii când obligaţiunile
guvernamentale, cu o dobandă reală
anuală de 5,0%, sunt alocate in titluri
de stat speciale în proporţie de:
20%
25%
30%
150.542
149.568
148.483
148.953
148.001
146.940
147.363
146.431
145.393
145.753
144.842
143.828
144.124
143.234
142.243
142.476
141.607
140.639
140.810
139.962
139.017
139.126
138.298
137.376
137.424
136.617
135.718
135.706
134.919
134.043
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Rezumat. Protecţia împotriva efectelor producerii dezastrelor naturale presupune
existenţa unor importante fonduri financiare la dispoziţia guvernului. În condiţiile actualei
crize economice mondiale, resursele existente sunt total insuficiente. O soluţie viabilă pentru
înlăturarea acestui neajuns constă în utilizarea combinată a unor surse suplimentare de
finanţare, gestionarea corespunzătoare a acestora constituind un factor de stabilitate
economică. În sprijinul celor afirmate, este efectuată o analiză a suficienţei şi disponibilităţii
în timp a resurselor financiare ce pot fi mobilizate la un moment dat.
Cuvinte-cheie: dezastre naturale; risc; stabilitate economică; sursă de finanţare;
asigurări.
Cod JEL: E6.
Cod REL: 8M.
1. Scurt istoric al dezastrelor naturale produse pe teritoriul României
Datorită caracteristicilor reliefului, reţelei hidrografice şi structurii scoarţei terestre,
România este o ţară expusă riscului de producere a dezastrelor naturale, îndeosebi cutremure,
inundaţii, alunecări de teren, secetă şi, în ultima perioadă, temperaturi extreme. Aceste
importante surse de risc generează, anual, daune importante peroanelor fizice, firmelor şi
sectorului guvernamental, România clasându-se pe locul 34 în topul primelor 50 de ţări ale
lumii, cu peste 3,48 mld. USD pierderi economice înregistrate în perioada 1991-2005
(http://www.unisdr.org, 2009). Dintre toate sursele de risc, cutremurele şi inundaţiile au
produs cele mai mari pierderi. În condiţiile actuale, datorită creşterii numărului populaţiei şi a
activităţii economice în zone cu grad ridicat de expunere la risc, dar şi a creşterii costurilor de
reconstrucţie, pierderile economice, în cazul producerii unui cutremur similar celui din anul
1977, pot fi de câteva ori mai mari.
Luarea unor măsuri de prevenire, limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor
naturale asupra comunităţilor, refacerea şi reabilitarea post-dezastru în scopul garantării
climatului de normalitate şi siguranţă civică reclamă importante resurse financiare de care
Guvernul României trebuie să dispună la un moment dat. Asigurarea acestora, într-un timp
foarte scurt şi cu costuri cât mai reduse, presupune existenţa unei strategii de finanţare a
riscului în caz de producere a dezastrelor naturale la nivel naţional. Această strategie
reprezintă elementul cheie în legătură cu constituirea, alocarea şi utilizarea în condiţii de
eficienţă a resurselor bugetului public naţional în caz de dezastru şi se bazează pe instrumente
şi surse de finanţare specifice.
Prezentul articol face o analiză a suficienţei şi disponibilităţii în timp a surselor
alternative de finanţare a riscului de producere a dezastrelor naturale în România,
demonstrând că utilizarea combinată a acestora reprezintă, în anumite condiţii, un factor de
stabilitate economică.
2. Etapele procesului de refacere postdezastru
În prezent, România, ca de altfel majoritatea statelor lumii, înregistrează un deficit de
finanţare la nivelul bugetului public naţional. În ceea ce priveşte finanţarea riscului de
producere a dezastrelor naturale, implicaţiile bugetare derivă din necesităţile de finanţare cu
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care se confruntă guvernul pe durata celor trei etape principale ale procesului de refacere postdezastru (Ghesquiere, Mahul, 2007, pp. 9-10). În opinia autorilor, aceste etape sunt:
2.1. Etapa de sprijin şi asistenţă care se întinde pe o perioadă de până la trei luni după
producerea dezastrului şi include ajutorul de urgenţă furnizat populaţiei afectate în scopul
asigurării necesităţilor de bază cum sunt adăposturi, hrană şi asistenţă medicală. Costurile
aferente acestor acţiuni sunt dificil de estimat în perioada predezastru, atât timp cât ele depind
de caracteristicile specifice dezastrului respectiv (locul producerii, intensitatea, perioada
anului – vara sau iarna, perioada din zi – zi sau noapte etc.), dar sunt relativ reduse comparativ
cu cele din etapele ulterioare de refacere timpurie şi reconstrucţie. Aceste costuri pot fi
estimate pe baza unei analize a scenariilor elaborate de specialişti în domeniu. Cu toate că
aceste costuri sunt limitate, ele trebuie finanţate într-un interval de timp foarte scurt (la nivel
de câteva ore) după producerea dezastrului. În acest caz, capacitatea guvernului de a mobiliza
aceste resurse pe termen foarte scurt trebuie să constituie un element cheie al strategiei de
finanţare a riscului.
2.2. Etapa de refacere timpurie urmează celei de sprijin şi asistenţă şi poate dura până
la 9 luni după producerea dezastrului. Această etapă este crucială pentru limitarea pierderilor
secundare şi pentru asigurarea începerii etapei de reconstrucţie în cel mai scurt timp. Sunt
incluse aici, în principal, activităţi referitoare la restabilirea de urgenţă a funcţionării
infrastructurii serviciilor publice vitale (furnizarea de apă şi electricitate, refacerea liniilor
importante de transport etc.) De asemenea, firmele specializate se vor mobiliza în vederea
proiectării lucrărilor de infrastructură care se vor efectua pe durata etapei de reconstrucţie. Din
punct de vedere al determinării costurilor există câteva tehnici, printre care modelele de risc
de catastrofă, care pot simula impactul dezastrelor naturale asupra infrastructurii şi care,
ulterior, furnizează estimări în legătură cu pagubele produse. Asemenea modele pot fi utilizate
pentru evaluarea numărului populaţiei care este probabil să-şi piardă locuinţele precum şi
numărul clădirilor care ar trebui reconstruite.
2.3. Etapa de reconstrucţie este cea mai lungă şi costisitoare şi începe la câteva luni
după producerea dezastrului prin reabilitarea de urgenţă a infrastructurii strategice,
continuând, uneori chiar zeci de ani, cu reabilitarea sau reconstrucţia locuinţelor, utilităţilor,
clădirilor administrative, a mijloacelor necesare asigurării educaţiei şi sănătăţii, căilor de
transport etc. În cele mai multe cazuri, guvernul va subvenţiona reconstrucţia bunurilor private
şi, în particular, locuinţele familiilor cu venituri reduse care, altfel, nu-şi pot permite asemenea
costuri. Şi în acest caz tehnicile de modelare a riscului de catastrofă pot fi utilizate pentru a
estima pagubele potenţiale produse infrastructurii şi clădirilor publice şi private. Acestea pot
furniza, pentru fiecare grupă de bunuri, pierderea maximă probabilă pentru fiecare perioadă de
revenire dată, care poate ajuta autorităţile să evalueze necesităţile bugetare cauzate de un
potenţial eveniment catastrofic. Utilizarea în paralel a analizei scenariilor cu modelele de risc
ajută autorităţile să înţeleagă mai bine care ar putea fi necesităţile de-a lungul întregii perioade
post-dezastru.
3. Strategii de finanţare a riscului de dezastru
În literatura de specialitate internaţională există două abordări cu privire la strategiile
de finanţare în caz de dezastru: finanţarea ex-ante sau predezastru şi finanţarea ex-post sau
postdezastru (Mahul, Gurenko, 2006, pp. 7-8). Diferenţele dintre cele două strategii de
finanţare se referă la momentul încheierii aranjamentelor financiare prin care se asigură
resursele necesare şi la tipul surselor de finanţare utilizate. Astfel, în abordarea ex-ante,
aranjamentele financiare sunt încheiate înainte de producerea dezastrului, spre deosebire de
finanţarea ex-post, când aceste aranjamente financiare sunt încheiate după producerea
dezastrului. Potrivit lui Mahul şi Gurenko, spre deosebire de strategia de finanţare ex-ante, o
abordare ex-post prezintă o serie de dezavantaje, astfel:
- este ineficientă, datorită lipsei unei planificări a alocării resurselor, fapt ce
împiedică asigurarea disponibilităţii fondurilor necesare imediat după producerea dezastrului.
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Totodată, încheierea unor aranjamente referitoare la asistenţă şi sprijin financiar primite din
partea diverşilor donatori necesită a perioadă de timp destul de îndelungată;
- este ineficace, deoarece alocarea resurselor după producerea dezastrului poate fi
făcută ad-hoc, după criterii politice sau birocratice prin care fondurile financiare pot fi
deturnate de la proiectele sau programele cărora le erau destinate;
- este insuficientă, deoarece volumul resurselor disponibile pentru ajutor şi
reconstrucţie este sub nivelul necesar, chiar în condiţiile existenţei unor împrumuturi sau
granturi primite de la diferite instituţii financiare internaţionale.
Trebuie menţionat faptul că în procesul de elaborare a unei strategii de finanţare a
riscului de dezastru este necesar să se ia în calcul o serie de factori specifici fiecărei ţări. În
cazul României aceşti factori ar putea fi:
- nevoile de finanţare, al căror volum depinde de perioada de recurenţă a
evenimentului, spre exemplu 40, 100 sau 200 de ani;
- condiţiile concrete ale economiei şi bugetului public naţional la un moment dat,
respectiv nivelul datoriei publice existente sau impactul asupra îndeplinirii criteriilor de
convergenţă pentru adoptarea monedei EURO, în cazul contractării unei datorii publice
suplimentare;
- apariţia unor conflicte în procesul de alocare a resurselor, la nivel naţional, datorită
amânării finanţării unor proiecte aflate în derulare;
- costul şi disponibilitatea diferitelor surse de finanţare.
4. Analiza suficienţei şi disponibilităţii în timp a surselor de finanţare postdezastru
În efectuarea acestui demers ştiinţific se pleacă de la datele cuprinse în tabelul 1 de
mai jos unde Ghesquiere şi Mahul prezintă o eşalonare în timp a surselor de finanţare ce pot fi
utilizate în caz de dezastru, grupate în funcţie de strategia de finanţare adoptată. Analiza se va
efectua asupra timpului necesar constituirii sau accesării surselor de finanţare post-dezastru
precum şi asupra suficienţei acestora, în condiţiile specifice din România.
Pentru început, se poate observa că sursele de finanţare diferă, în totalitate, în cazul
celor două tipuri de strategii de finanţare. Astfel, în cazul finanţării ex-ante sunt utilizate, pe
lângă instrumentele de transfer al riscului (asigurările parametrice şi tradiţionale), fondurile de
rezervă şi datoriile contingente, în timp ce strategia ex-post se bazează pe creditul intern şi
extern, asistenţa primită de la diverşi donatori şi fonduri de contingenţă bugetară.
Din moment ce sursele de finanţare diferă în funcţie de strategia adoptată, se poate
observa că şi disponibilitatea în timp a acestora este diferită. Dacă în finanţarea ex-ante, cu
excepţia asigurărilor tradiţionale, presupune desfăşurarea unui proces de evaluare a pagubelor
ce se întinde pe o anumită perioadă de timp, celelalte resurse pot fi mobilizate imediat după
producerea dezastrului datorită faptului că aranjamentele financiare au fost deja încheiate.
Acest lucru reprezintă un avantaj deosebit pentru că lichidităţile necesare sunt asigurate întrun moment în care nevoile de finanţare depăşesc resursele existente.
Nu acelaşi lucru se poate afirma despre disponibilitatea în timp a surselor de finanţare
în cazul abordării ex-post unde, aşa cum se observă în tabel, acestea devin disponibile la
momente diferite după producerea dezastrului.
Analiza suficienţei şi disponibilităţii în timp a surselor de finanţare postdezastru va fi
efectuată în ordinea prezentării acestora în tabelul 1, astfel:
4.1. Fondurile de contingenţă bugetară reprezintă sume păstrate în rezervă pentru
acoperirea unor pierderi posibile (Popa et al., 2006, p. 147).
Astfel, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în România, la nivelul
bugetului de stat se constituie Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar şi
Fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului pentru finanţarea unor acţiuni urgente în
vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.
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Aceste fonduri au avantajul că sunt eficiente din punct de vedere a disponibilităţii în timp,
adică pot fi mobilizate într-un termen relativ scurt, pe bază de hotărâri ale guvernului, dar şi
dezavantajul insuficienţei în cazul producerii unor dezastre majore. Acest dezavantaj este
generat de însuşi scopul constituirii fondurilor, respectiv acoperirea pierderilor cauzate de
dezastrele naturale cu severitate redusă şi frecvenţă de producere ridicată.
Tabelul 1
Disponibilitatea în timp a surselor de finanţare în caz de dezastru
Termen
scurt
(1-3 luni)

Termen
mediu
(3-9 luni)

Termen
lung
(peste 9 luni)

Finanţarea ex-post
Fonduri de contingenţă bugetară
Asistenţă de la diverşi donatori (sprijin şi asistenţă)
Realocări bugetare
Credit intern
Credit extern
Asistenţă de la diverşi donatori (reconstrucţie)
Majorarea impozitelor şi taxelor
Finanţarea ex-ante
Fonduri de rezervă
Datorii contingente
Asigurări parametrice
Asigurări tradiţionale
Sursa: Ghesquiere, Mahul (2007).

4.2. Ajutor şi asistenţă de la diverşi donatori, persoane fizice sau juridice, rezidente
sau nerezidente. Atât în etapa de sprijin şi asistenţă, cât şi cea de reconstrucţie, această sursă
de finanţare se caracterizează printr-o anumită întârziere în timp între momentul apariţiei
nevoii de finanţare şi cel al transferului efectiv al lichidităţilor către statul afectat de dezastru,
datorită perioadei de timp necesară pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale aplicabile.
Un exemplu în acest sens îl poate constitui Fondul de solidaritate al Uniunii
Europene. Acest fond a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 şi este destinat
sprijinirii statelor membre sau statului a cărei aderare la Uniunea Europeană este în curs de
negociere, denumite „stat beneficiar”, pe bază de solicitare, atunci când pe teritoriul acestui
stat survine o catastrofă naturală majoră care are repercusiuni grave asupra condiţiilor de
viaţă, a mediului natural sau a economiei uneia sau mai multor regiuni sau ţări. Prin catastrofă
majoră se înţelege orice catastrofă care determină pagube a căror estimare este, fie mai mare
de 3 miliarde de euro, la preţurile din anul 2002, fie reprezintă mai mult de 0,6% din PNB.
România a beneficiat de aceste resurse financiare ale Uniunii Europene. Astfel, în luna
iulie 2008, când o parte importantă a teritoriului a fost afectată de ploi abundente, care au
condus la inundaţii grave şi alunecări de teren, autorităţile române au solicitat asistenţă
financiară din Fondul de Solidaritate al UE, în termen de 10 săptămâni, aşa cum se prevede la
articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului. Ca urmare, în cadrul
bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 a fost alocată suma de
11,78 milioane euro în credite de angajament şi de plată. Această sumă este calculată şi
reprezintă 2,5% din totalul daunelor directe suferite de România în valoare de 471,42 milioane
euro.
Din cele prezentate mai sus, rezultă că această formă de finanţare este caracterizează
prin ineficienţă, din punct de vedere a disponibilităţii în timp, lichidităţile fiind asigurate la
peste un an de la producerea dezastrului, şi insuficienţă, din punct de vedere al volumului
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resurselor financiare, deoarece suma alocată de Uniunea Europeană reprezintă doar 2,5% din
totalul daunelor suferite de România.
4.3. Realocările bugetare. Aceste operaţiuni nu presupun, în toate cazurile,
suplimentarea bugetului aprobat, ci doar modificarea structurii acestuia prin diminuarea
alocaţiilor bugetare afectate unei anumite destinaţii şi majorarea, cu aceeaşi sumă, a alocaţiilor
pentru finanţarea altor obiective, în funcţie de necesităţile nou apărute. Spre exemplu, potrivit
legislaţiei aplicabile în domeniul finanţelor publice, în cursul exerciţiului bugetar, Fondul de
intervenţie la dispoziţia guvernului poate fi majorat de guvern din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia guvernului, în funcţie de nevoi, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.
Şi în acest caz se înregistrează o anumită întârziere determinată de timpul necesar
elaborării unei hotărâri a guvernului prin care se aprobă realocarea sumelor între cele două
fonduri.
Analizând această sursă de finanţare putem spune că este ineficientă din punct de
vedere al disponibilităţii în timp a resurselor, este insuficientă din punct de vedere al
volumului acestora şi, nu în ultimul rând, este ineficace, deoarece se pot genera conflicte în
ceea ce priveşte alocarea fondurilor, datorită amânării sau deturnării resurselor de la proiecte
şi programe cărora le erau destinate.
4.4. Creditele interne/externe reprezintă obligaţiile generate de contractele de pe piaţa
financiară internă şi/sau internaţională prin care statul sau autorităţile administraţiei centrale
sau locale, în calitate de împrumutaţi, obţin fonduri financiare de la o persoană fizică sau
juridică creditoare şi se angajează să le ramburseze, împreună cu dobânda şi cu alte costuri,
într-o perioadă specificată (Moşteanu et al., 2008, pp. 183-217).
Atât creditul intern, cât şi creditul extern, fie că este vorba despre emisiunea unor
titluri de stat, fie încheierea unor acorduri de împrumut cu instituţii financiare interne sau
internaţionale, presupun respectarea unor proceduri a căror durată se poate întinde pe câteva
luni de zile. În cazul împrumuturilor externe, durata de timp necesară este şi mai mare
deoarece acordurile de împrumut se ratifică de Parlamentul României prin lege.
Această sursă de finanţare este ineficientă, din punct de vedere al disponibilităţii în
timp, insuficientă în ceea ce priveşte volumul acesteia, dar este eficace deoarece fondurile nu
pot primi altă destinaţie decât cea aprobată prin acordul de împrumut.
4.5. Majorarea nivelului taxelor şi impozitelor. Această măsură se ia în mod
excepţional în statele cu venituri mici, cum este şi cazul României, deoarece are implicaţii
negative asupra nivelului de trai, investiţiilor şi, în general, asupra creşterii economice. Spre
deosebire de acestea, în ţările dezvoltate economic, pierderile cauzate de dezastrele naturale
sunt, în mod obişnuit, finanţate prin intermediul unor aranjamente financiare combinate,
realizate între industria privată de asigurări şi un sistem de impozitare bazat pe un nivel ridicat
al impunerii (Mahul, Gurenko, 2006, p. 9).
Majorarea impozitelor şi taxelor este ineficientă din punct de vedere al disponibilităţii
în timp a resurselor deoarece necesită o perioadă destul de lungă necesară modificării
legislaţiei fiscale.
4.6. Fondurile de rezervă se constituite din resursele proprii ale unei ţări în scopul
acoperirii decalajului de resurse determinat de intervalul pierderilor provocate de dezastru ce
nu poate finanţat nici prin autoreţinere de către statul respectiv, datorită faptului că aceste
pierderi potenţiale depăşesc capacitatea financiară a acestuia, dar nici de către comunitatea
donatoare internaţională deoarece aceste pierderi sunt de valoare prea mică pentru a atrage
atenţia acesteia (Mahul, Gurenko, 2006, p. 11).
Aceste fonduri de rezervă reprezintă, alături de capitalul contingent şi instrumentele de
transfer al riscului, un element important al strategiei ex-ante de finanţare.
Spre deosebire de fondurile de contingenţă bugetară, constituite pentru finanţarea
unor pierderi produse de evenimente de mică intensitate, dar cu frecvenţă ridicată, fondurile
de rezervă au o destinaţie clară şi precisă, respectiv de a asigura lichidităţile necesare în cazul
unor dezastre naturale majore, cu perioade de revenire mari, de zeci sau sute de ani, caz în
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care nivelul pierderilor potenţiale este deosebit de ridicat. O altă trăsătură importantă a
fondurilor de rezervă constă în alimentarea sistematică a acestora prin contribuţii anuale de la
bugetul de stat, în scopul acumulării unor rezerve în timp, în funcţie de perioada de revenire a
evenimentului luat în calcul.
Această sursă de finanţare este eficientă din punct de vedere al disponibilităţii în
timp a resurselor, devine, prin acumulări succesive în timp, suficientă în ceea ce priveşte
volumul acesteia, fiind, totodată, şi eficace deoarece fondurile nu pot primi altă destinaţie
decât cea pentru care au fost constituite.
4.7. Datoriile contingente sau capitalul contingent reprezintă un mijloc alternativ de
transfer al riscului prin intermediul căruia capitalul necesar finanţării este furnizat clientului
după apariţia unor pierderi legate de un anumit risc, cel mai adesea termenii finanţării fiind
stabiliţi anterior producerii pierderilor. Acesta este destinat să furnizeze clientului lichiditate
imediată şi mai ieftină când acesta este mai necesară, aşa cum este şi în cazul producerii
dezastrelor naturale (Cummins, Mahul, 2009, p.172).
În acest context, unul dintre cele mai recente şi avantajoase instrumente de finanţare
este Opţiunea de tragere la latitudinea împrumutatului în cazul riscului la catastrofă (CAT
DDO), produs specializat al BIRD. Acesta funcţionează similar unei linii de credit şi este
conceput pentru a furniza o sursă imediată de finanţare în cazul producerii dezastrelor naturale
(http://treasury.worldbank.org, 2009).
Acest nou instrument financiar este eficient, deoarece furnizează lichiditate imediată în
timp ce alte forme de asistenţă sunt mobilizate, după declararea situaţiei de urgenţă de către
statul respectiv, şi eficace deoarece împrumutatul este obligat să ia măsurile necesare pentru
dezvoltarea unui program propriu de management al riscurilor la dezastre care trebuie să fie
implementat în conformitate cu standardele cerute de BIRD. Pe de altă parte, prezintă
dezavantajul insuficienţei, deoarece suma maximă împrumutată reprezintă 0,25% din PIB sau
echivalentul a 500 milioane USD, care, în majoritatea cazurilor, este sub nivelul pierderilor
înregistrate. Această nouă facilitate de finanţare a fost accesată deja de câteva state printre
care şi Costa Rica, conducerea BIRD aprobând-i, la data de 16 septembrie 2008, un împrumut
în valoare de 65 de milioane USD pe o durată de 29,5 ani, cu o perioadă de graţie de cinci ani.
În România, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor s-a
deschis calea dezvoltării unei strategii ex-ante de finanţare a riscului de producere a
dezastrelor naturale, utilizând instrumentele de transfer al riscului. Dar problema este
rezolvată doar parţial, deoarece acest act normativ reglementează numai asigurarea obligatorie
a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice şi nu întreaga gamă de
pierderi cauzate de un posibil dezastru, respectiv reabilitarea infrastructurii, a clădirilor
administrative, căilor de transport, utilităţilor, mijloacelor necesare desfăşurării educaţiei etc.,
fiind necesară găsirea unor noi surse de finanţare care să vină în completare. Cu toate că
România este expusă riscului de producere a dezastrelor naturale, îndeosebi cutremure şi
inundaţii, până în acest moment nu s-au întreprins demersurile necesare în vederea încheierii
unor aranjamente cu BIRD în vederea accesării, la nevoie, a finanţării necesare utilizând CAT
DDO.
4.8. Asigurările parametrice sunt contracte de asigurare în cadrul cărora plata
despăgubirilor se face în funcţie de indicele parametric (viteza vântului, intensitatea
cutremurului, nivelul căderilor de precipitaţii etc.) ce caracterizează riscul asigurat. Spre
deosebire de asigurările tradiţionale, care presupun o evaluare pe teren a pierderilor
individuale, asigurările parametrice se bazează pe o evaluare a pierderilor utilizând o formulă
predefinită care ia în calcul variabile exogene atât pentru deţinătorul individual de poliţă cât şi
pentru asigurător, aflate în strânsă corelaţie cu pierderile individuale (Cummins, Mahul, 2009,
p. 100).
Acestea au avantajul eficienţei din punct de vedere al disponibilităţii în timp a
fondurilor datorită faptului că nu este necesară o evaluare pe teren a nivelului pierderilor
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suferite, plata despăgubirilor realizându-se imediat, în condiţiile în care riscul asigurat
depăşeşte valorile înscrise în contract. Din punct de vedere al suficienţei fondurilor problema
este discutabilă, deoarece poate exista cazul în care despăgubirile plătite pot fi mai mari decât
nivelul pagubelor pricinuite sau, din contră, pot fi mai mici, acestea fiind determinate pe baza
unei formule predefinite.
În România nu este utilizată, în prezent, această formă de asigurare în domeniul
protecţiei împotriva dezastrelor naturale.
4.9. Asigurările tradiţionale, în ceea ce priveşte riscul de dezastru, vin să completeze
asigurarea obligatorie a locuinţelor. Astfel, în cazul în care valoarea reală a locuinţei depăşeşte
suma maximă asigurată, respectiv 20.000 Euro, proprietarul se poate asigura facultativ pentru
diferenţa dintre valoarea reală a locuinţei şi suma maximă asigurată. Acest tip de asigurare are
dezavantajul ineficienţei din punct de vedere al disponibilităţii în timp a resurselor datorită
duratei necesare evaluării şi instrumentării dosarului de pagubă.
5. Concluzii
Din analiza efectuată rezultă că, în acest moment, impactul producerii unui dezastru
natural major asupra bugetului public naţional al României este deosebit de puternic, datorită
următoarelor cauze:
- inexistenţa unei abordări moderne, ex-ante, privind finanţarea riscului de dezastre,
cu excepţia unui început timid, respectiv asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, lege care încă nu este operaţională;
- ineficienţa, din punct de vedere al disponibilităţii în timp, a surselor de finanţare ce
pot fi mobilizate la un moment dat, acestea fiind specifice, în cea mai mare măsură, unei
strategii de finanţare ex-post;
- insuficienţa surselor de finanţare ce pot fi mobilizate în caz de dezastru.
În condiţiile în care producerea dezastrelor naturale este inevitabilă, se impune găsirea
unor surse suplimentare de finanţare prin care să se asigure protecţia bunurilor şi populaţiei în
caz de dezastru, utilizarea combinată a acestora asigurând o stare de echilibru la nivelul
finanţelor publice ale statului. Acest mix de finanţare ar trebui să cuprindă:
- un fond de rezervă suficient de consistent, care să poată susţine efortul financiar în
cazul unui eveniment catastrofal cu perioada de recurenţă de aproximativ 40 de ani;
- instrumente specifice finanţării ex-ante, respectiv CAT DDO şi asigurările
parametrice, care să finanţeze pierderile suferite, altele decât cele referitoare la locuinţe;
- asigurarea obligatorie a locuinţelor.
Această soluţie este viabilă şi reprezintă un factor de stabilitate economică, în măsura
în care finanţarea riscului de dezastru este asigurată la un nivel corespunzător. În aceste
condiţii, proiectele şi programele aflate în derulare nu vor mai fi afectate ca urmare a amânării
finanţării sau deturnării fondurilor destinate acestora, spre activităţi specifice protecţiei
împotriva dezastrelor, asigurându-se continuitatea şi bunul mers al activităţii economice şi
sociale.
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Rezumat. Obiectivele întreprinderilor, organizarea lor internă şi mediul în care îşi
desfăşoară activitatea evoluează permanent; corelat, riscurile la care sunt expuse se modifică
permanent, influenţând performanţa şi chiar punând în pericol existenţa lor. Astfel,
guvernarea corporatistă poate apela uneori la măsuri extreme de conducere, cum ar fi
preluările de control sau înlocuirea din funcţie a managerilor neperformanţi. După
prezentarea câtorva studii actuale pe acest subiect, lucrarea propune identificarea unei
legături statistice între decizia de finanţare şi înlocuirea managerilor.
Cuvinte-cheie: decizie de finanţare; îndatorare; director general; înlocuirea
managerilor; guvernanţă corporativă.
Cod JEL: G32.
Cod REL: 11E.
1. Introducere
O modalitate de disciplinare a comportamentului managerilor corporaţiei, în vederea
restaurării funcţionării corespunzătoare a mecanismului guvernanţei corporative, este
reprezentată de înlocuirea din funcţie a acestora, fenomen ce poartă denumirea de
„management turnover”. O multitudine de studii din domeniu au analizat acest fenomen.
Conform cercetărilor efectuate (Denis et al., 1997, pp. 193-221), probabilitatea unei
modificări în structurile de top management este puternic determinată de apartenenţa
capitalului. În speţă, această probabilitate este invers proporţională cu gradul de participare la
capital a directorilor executivi şi a membrilor consiliilor de administraţie, şi direct
proporţională cu prezenţa unui „blockholder” provenit din exteriorul corporaţiei. Un
„blockholder” se defineşte ca fiind deţinătorul unui procent considerabil din acţiunile
companiei, care de obicei are puterea de a influenţa deciziile companiei, prin intermediul
drepturilor sale de vot.
Sintetizând, probabilitatea înregistrării unei schimbări asupra managementului
executiv de vârf este foarte puţin senzitivă la performanţa bursieră, în firmele cu un grad
ridicat de participare la capital a managerilor. De asemenea, a fost identificat un nivel
neobişnuit de intens al activităţii de control, în cele doisprezece luni de înaintea înlocuirii din
funcţie a managerilor de top, respectiv a directorilor generali (Denis et al., 1997, pp. 193-221).
Aşadar, apartenenţa capitalului are o influenţă deosebită asupra eforturilor interne de
monitorizare şi această influenţă derivă din efectul purtat de structura apartenenţei capitalului
asupra ameninţărilor de control corporatist, provenite din exterior.
Într-o lucrare foarte recentă, Liao, Chen, Jing şi Sun (2009) au efectuat un studiu
empiric asupra modului în care restricţiile impuse de statul chinez afectează (Liao et al., 2009,
pp. 15-28) înlocuirea din funcţie a top-managerilor, în cazul firmelor listate pe piaţa de capital
din China, în perioada 2000-2005. În condiţii de asimetrie de informaţii, managerii
întreprinderilor cu capital de stat pot folosi condiţiile împovărătoare impuse de stat ca pe o
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motivaţie pentru performanţa redusă înregistrată, considerând guvernul răspunzător pentru
acest neajuns.
Acest argument implică faptul că volatilitatea performanţei întreprinderilor cu capital
de stat se reduce pe măsură ce se intensifică restricţiile impuse, şi că acest impact depinde de
gradul asimetriei de informaţii. În plus, se concluzionează (Liao et al., 2009, pp. 15-28) că
înlocuirea din funcţie a preşedintelui consiliului de administraţie („chairman turnover”) din
companiile chineze este semnificativ determinată de diferite măsuri ale performanţei
corporative, atât pentru firmele controlate de stat, cât şi pentru firmele private.
2. Metodologia analizei empirice
Analiza propusă cuprinde studierea relaţiei dintre structura financiară a firmei şi rata
de înlocuire a managerilor mandataţi, denumită „management turnover” în literatura de
specialitate. Tehnica econometrică utilizată este regresia simplă. În general, o regresie se
bazează pe premisa că variabilele care desemnează fenomenele studiate se află într-o anumită
legătură unele cu altele, prin mecanisme simple sau mai complexe. Atunci când variabila
explicată a regresiei este o variabilă binară, modelul de regresie se numeşte linear probability
model.
Structura financiară este descrisă prin intermediul datoriilor la termen şi al levierului
financiar, şi constituie variabila independentă (X). Variabila dependentă (Y) considerată este
rata de înlocuire a managerilor. Pentru cuantificarea acesteia am utilizat o variabilă calitativă
binară, care poate înregistra două valori discrete:
 valoarea 1: pentru cazurile în care managerul este menţinut în funcţie;
 valoarea 0: pentru cazurile în care managerul este înlocuit din funcţie.
Baza de date este structurată pe următoarele coordonate fundamentale, susţinute de
variabilele între care analizăm dependenţa:
 datorii la termen şi levier financiar – pentru definirea lui X;
 variabila binară – pentru definirea lui Y.
În funcţie de valorile pe care le poate lua variabila independentă, analiza empirică
urmăreşte efectuarea a două regresii simple:
- pentru valori relative, unde: X= levier financiar şi Y= variabila binară;
- pentru valori absolute, unde: X=datorii la termen şi Y= variabila binară.
Astfel am luat în considerare faptul că structura financiară a unei întreprinderi poate fi
exprimată atât în valori absolute, prin volumul datoriilor, cât şi în valori relative, prin
intermediul unei rate de îndatorare. Pentru a cuantifica îndatorarea se pot utiliza o multitudine
de rate de structură (Brezeanu, 2007, p. 331), care raportează datoriile (sau o parte a acestora)
la pasiv (sau la capitaluri proprii).
Am selectat pentru analiză datoriile la termen deoarece acestea sunt parte integrantă a
capitalurilor permanente ale întreprinderii, contribuind într-un mod constant la îndeplinirea
obiectivului major al firmei, cu implicaţii asupra guvernării corporative. Datoriile la termen
sunt sinonime cu datoriile financiare, datoriile pe termen mediu şi lung sau datoriile pe termen
mai mare de un an. Raportând datoriile la termen la capitalul propriu se obţine levierul
financiar, de obicei notat cu L:

L=

Datorii financiare
Capitaluri proprii

Obiectivul analizei este de a determina influenţa pe care îndatorarea o exercită asupra
înlocuirii managerilor din funcţie. Structura generică a bazei de date necesare analizei
calitative este următoarea:
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Tabelul 1
Structura bazei de date
Compania

Anul

Variabila binară

Datorii la termen

Levierul financiar

………

………

………..

………..……..

……..……..

În vederea colectării datelor necesare pentru variabila independentă, precum şi în
absenţa unei surse de date unice şi complete, ne-am îndreptat atenţia asupra datelor şi
informaţiilor postate pe site-urile unor instituţii precum Bursa de Valori Bucureşti şi Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare. O altă sursă valoroasă este reprezentată de site-ul societăţii
de consultanţă de investiţii KTD Invest S.A.
Baza de date conţine înregistrările cumulate ale valorilor variabilelor explicative
descrise anterior, pentru societăţile listate la primele trei categorii ale Bursei de Valori
Bucureşti, pe o perioadă de patru ani, respectiv intervalul 2005-2008. Datele colectate sunt
anuale şi au fost preluate din bilanţurile contabile ale firmelor. Regresia se efectuează pe serii
de date globale, cu valori înregistrate pentru toate firmele selectate în eşantion.
Din eşantion au fost excluse firmele BRK, BCM şi CGC. Ca motivaţie, BRK este o
societate de intermediere financiară, gradul de îndatorare al acesteia fiind influenţat de o serie
de reglementări specifice domeniului financiar, iar pentru BCM şi CGC nu sunt suficiente
date disponibile.
În cazul societăţilor bancare (TLV, BCC şi BRD) şi al societăţii de asigurări ASA, în
absenţa unor înregistrări contabile compatibile cu structura bazei de date, am asimilat
datoriilor la termen postul de pasiv „datorii privind instituţiile de credit”, iar capitalului
propriu – postul de pasiv „capital social subscris”. În speţă, pentru ASA am preluat volumul
datoriilor totale, în absenţa prezentării unei defalcări a situaţiei datoriilor.
Precizăm că la firmele unde nu există date disponibile pentru anul 2008 (sau pentru
oricare altul dintre ani), au fost luate în calcul înregistrările de pe anul 2007 (sau de pe anul
anterior). Pentru cazul special TRP, unde avem date disponibile doar pentru 2007 şi 2008,
pentru completarea valorilor lipsă din anii 2005 şi 2006 am utilizat media valorilor înregistrate
în anii 2007 şi 2008. De asemenea, valorile nule din rubrica datorii la termen au fost înlocuite
cu înregistrările din postul bilanţier „datorii totale”, atunci când nu este disponibilă o valoare
pentru datorii la termen dintr-un an anterior, pentru a înlocui valoarea nulă.
În vederea colectării datelor necesare pentru variabila calitativă a fost întocmit un
chestionar, în care respondentului persoană juridică îi este solicitat să precizeze dacă, la nivel
anual, în perioada 2005-2008, CEO-ul (directorul general) a fost menţinut sau înlocuit din
funcţie. Chestionarul a fost trimis către societăţile comerciale ale căror acţiuni sunt listate la
primele trei categorii ale Bursei de Valori Bucureşti. Perioada de timp de patru ani, supusă
analizei, a fost avută în vedere pentru a fi aproximativ corelată cu perioada de timp pentru
care avem disponibile date financiar-contabile.
Precizăm faptul că am primit răspuns doar de la următorii emitenţi de la Bursa de
Valori Bucureşti: BRD, SIF1, SIF2, SNP, SOCP, ALU, APC, BRM, COS, VNC. Întrucât
datele acumulate sunt insuficiente pentru desfăşurarea unei regresii relevante, am decis
completarea valorilor lipsă prin generarea aleatorie de valori 0 şi 1.
3. Rezultatele analizei
Rezultatele analizei de regresie cu variabila dependentă exprimată binar – linear
probability model cu variabila independentă exprimată în valori relative (levier financiar)
sunt prezentate în tabelele de mai jos:
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Tabelul 2
Rezultatele regresiei pentru valori relative
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,048059891
0,002309753
-0,001498225
0,497628341
264

ANOVA
Regression
Residual
Total

df
1
262
263

Coefficients
Intercept
0,559104711
0,142301275 0,005921916

SS
0,150203943
64,88009909
65,03030303

MS
0,150203943
0,247633966

F
0,606556304

Standard Error
0,030687515
0,00760373

t Stat
18,2192891
0,778817247

P-value
1,7963E-48
0,436790217

Significance F
0,436790217

Asupra acestor rezultate avem de precizat următoarele comentarii de esenţă:
• Multiple R indică o legătură foarte slabă între cele două variabile;
• R Square indică o proporţie foarte redusă în care decizia de înlocuire din funcţie a
directorilor generali se explică prin intermediul levierului financiar;
• P-value > 5%, de unde rezultă că nu putem respinge ipoteza nulă conform căreia
parametrul de regresie este egal cu 0; prin urmare, nu există o legătură reală între decizia de
înlocuire din funcţie a managerilor şi levierul financiar;
• Significance F > 5%, de unde rezultă că modelul de regresie nu este valid; influenţa
variabilei explicative asupra variabilei explicate este nesemnificativă.
Rezultatele analizei de regresie cu variabila dependentă exprimată binar – linear
probability model cu variabila independentă exprimată în valori absolute (datorii la termen) se
regăsesc în tabelele de mai jos:
Tabelul 3
Rezultatele regresiei pentru valori absolute
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,112931453
0,012753513
0,008985397
0,495881174
264

ANOVA
Regression
Residual
Total

df
1
262
263

SS
0,832263349
64,42531241
65,25757576

MS
0,832263
0,245898

F
3,384586

Intercept
150101676

Coefficients
0,538724282
9,07298E-11

Standard Error
0,031494464
4,93171E-11

t Stat
17,10536
1,839724

P-value
1,47E-44
0,06694
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Asupra acestor rezultate avem de precizat următoarele observaţii esenţiale:
• Multiple R indică o legătură slabă între cele două variabile;
• Conform rezultatului R Square, decizia de înlocuire din funcţie a directorilor
generali este explicată în proporţie de circa 1,27% prin intermediul factorului de îndatorare –
datorii pe termen mediu şi lung;
• P-value este mai mare decât 5%, de unde rezultă că nu putem respinge ipoteza
nulă conform căreia coeficientul de regresie este egal cu 0; prin urmare, nu există o legătură
reală între decizia de înlocuire din funcţie a managerilor şi volumul datoriilor pe termen
mediu şi lung;
• Significance F este mai mare decât 5%, de unde rezultă că modelul de regresie nu
este valid; influenţa variabilei independente asupra variabilei dependente este nesemnificativă
din punct de vedere statistic.
4. Concluzii
Rezultatele studiului efectuat arată că regresia nu este validă, în ambele forme în care a
fost testată, cu variabila independentă exprimată atât prin valori relative, cât şi prin valori
absolute. Nu există o legătură statistică reală între îndatorarea întreprinderii şi decizia de
înlocuire din funcţie a managerilor.
Prin urmare, structura financiară nu are nicio influenţă asupra funcţionării
mecanismelor de conducere şi control intern, specifice guvernanţei corporative, care
acţionează în anumite situaţii prin modificarea structurii top-managementului.
Pentru cercetările ulterioare, eşantionul trebuie extins, mai ales în privinţa datelor
asupra înlocuirii din funcţie a managerilor – element cheie al conducerii corporative.
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Rezumat. În această lucrare prezentăm percepţia unui eşantion reprezentativ al
populaţiei din mediul universitar cu privire la avantajele şi dezavantajele exploatării energiei
regenerabile. Rezultatele sondajului indică faptul că populaţia ţintă este în mod evident în
favoarea resurselor regenerabile, precum şi împotriva continuării producerii energiei
electrice utilizând combustibili fosili tradiţionali care poluează. Cu toate acestea, rezultatele
sondajului reflectă, însă, o lipsă de informare sau de educaţie a studenţilor şi a absolvenţilor
în ceea ce priveşte modul în care se poate contribui la protejarea mediului înconjurător.
Cuvinte-cheie: energie regenerabilă, atitudine publică.
Cod JEL: Q42.
Cod REL: 15G.
1. Introducere
Multe studii au încercat să „măsoare” gradul de conştientizare al consumatorilor
referitor la diferite tipuri de tehnologii utilizate în producţia de energie. Devine-Wright (2003)
a descoperit faptul că oamenii nu ştiu să facă o distincţie corectă a resurselor regenerabile;
acesta este motivul pentru care mulţi respondenţi considerau „gazele naturale” a fi o formă de
energie regenerabilă, în timp ce „biomasa” nu este considerată a fi o resursă regenerabilă.
DTI, Executivul scoţian et al., în 2003 a punctat ideea că oamenii nu înţeleg sensul
corect al termenului „energie regenaribilă”; spre exemplu, doar 4% din publicul general şi 3%
din eşantionul „informat” a folosit termenul de „energie regenerabilă” într-un studiu efectuat
pe un eşantion reprezentativ. În ceea ce priveşte sursele de informaţii s-a remarcat diferenţa
existentă între zona rurală şi cea urbană. De exemplu, în zonele rurale, ziarele locale joacă un
rol semnificativ (Braunholtz, 2003, DTI, Executivul Scoţian et al., 2003, MORI Institutul de
Cercetare Socială Regen SW, 2004), în timp ce televiziunea reprezintă principala sursă de
informare pentru toţi respondenţii.
Mai multe studii, cum ar fi: Carlson et al. (1996), Kilbourne et al. (1997), Zinkhan &
Carlson (1997) exprimă îngrijorarea cu privire la deficitul de resurse în cazul în care
standardul de viaţă actual va continua să se menţină fără nici o ajustare. Consumul de energie
este o problemă majoră având în vedere faptul că cea mai mare sursă de poluare o reprezintă
producerea energiei aşa cum a menţionat Dunn (1997). Brown et al. (1994) subliniază faptul
că cererea de combustibili fosili creşte pe zi ce trece, dar majoritatea consumatorilor sunt
dispuşi sa recompenseze organizaţiile care intenţionează să abordeze preocupările legate de
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mediu (Carlson et al. 1993). Alte studii: Lecky (1993), Matulich et al. (1995) arată faptul că
produsele ecologice reprezintă ceea ce un consumator responsabil caută.
Formele regenerabile de energie reprezintă soluţia problemelor actuale de mediu şi
companiile au început să dezvolte produse ecologice (Arnst et al., 1997). Acesta este motivul
pentru care 23 de distribuitori de energie electrică din Statele Unite ale Americii au început să
comercializeze consumatorilor forme regenerabile de energie la un preţ premium (Ottman,
1997). Koyloff (1994) afirmă că tehnologiile regenerabile reprezentau doar 9% din consumul
de energie al Statelor Unite ale Americii în 1992 şi se aşteaptă să nu depăşească 11% până în
2010 dacă tendinţele actuale ale pieţei persistă. Cota redusă se datorează faptului că societăţile
de energie nu au avut succes în comercializarea directă a energiei regenerabile consumatorilor
(Gleason et al. 1996, Rader, Norgaard, 1996).
Farhar (1996) indică faptul că 56-80% dintre respondenţii studiilor naţionale afirmă că
ar plăti o primă pentru protejarea mediului înconjurător, în timp ce Gleason et al. (1996)
sugerează că mai puţin de 5%, ar plăti o astfel primă pentru energia regenerabilă.
2. Metodologia cercetării şi a alegerii eşantionului reprezentativ
Prin intermediul chestionarului pe care l-am realizat ne-am propus investigarea
percepţiei unui eşantion reprezentativ al populaţiei din mediul universitar, cu privire la
utilizarea resurselor de energie regenerabilă în procesul generării energiei electrice. Sondajul a
fost realizat în Octombrie 2009, pe o perioadă de o săptămână. Prin răspunsurile oferite de
375 de respondenţi, obiectivul propus este considerat a fi atins.
Chestionarul aplicat include 12 întrebări ce pot fi grupate în următoarele categorii:
 Întrebări cu caracter demografic, privind: vârsta, genul, ocupaţia, venitul şi educaţia
respondenţilor. Principalul scop al includerii acestor întrebări este de a oferi posibilitatea de a
pondera rezultatele şi de a avea, în final, încrederea că eşantionul utilizat pentru interpretarea
rezultatelor este reprezentativ;
 Întrebări specifice privind aspecte relevante referitoare la energia regenerabilă:
Ö Cât de informaţi se consideră a fi în ceea ce priveşte exploatarea resurselor
regenerabile de energie şi care sunt sursele lor de informare în acest
domeniu;
Ö Cât de importante sunt pentru aceştia un număr de nouă aspecte diferite
referitoare la protecţia mediului, la reciclare sau la disponibilitatea de a plăti
o primă pentru a reduce poluarea mediului înconjurător.
Ö Acordul sau dezacordul acestora privind diversele aspecte implicate de
exploatarea surselor de energie regenerabilă cum ar fi: susţinerea de către
bănci, autorităţile publice a investiţiilor în exploatarea SER, impactul
construirii instalaţiilor de valorificare a SER asupra dezvoltării locale,
preţului proprietăţilor în zona adiacentă etc.;
Ö Crearea unei ierarhii de preferinţe privind cinci posibile surse de energie
regenerabilă care ar putea fi exploatate: eoliană, solară, biomasa, geotermală
sau hidroenergie.
 Întrebare opţională deschisă permiţându-le respondenţilor să-şi exprime în detaliu
opinia privind subiectului sondajului.
Metodologia de colectare a datelor a fost de tip offline. Chestionarele tipărite au fost
distribuite respondenţilor, studenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi au fost
colectate după aproximativ 15 minute de gândire individuală, timp considerat suficient pentru
oferirea răspunsurilor. După ce au fost colectate suficiente răspunsuri (peste 440), în timpul
fazei de prelucrare a răspunsurilor respondenţilor, au fost aplicate ponderile corespunzătoare
astfel încât să se obţină la final un eşantion reprezentativ în rândul studenţilor. În următoarea
secţiune se oferă mai multe detalii referitoare la eşantionul reprezentativ.
În scopul de a asigura credibilitatea rezultatelor culese în cadrul studiului, autorii au
luat în considerare două criterii pentru a obţine un eşantion reprezentativ:
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 Numărul de studenţi faţă numărul de studenţi absolvenţi. Divizarea dintre cele două
categorii ale eşantionului analizat ar trebui să se suprapună cu divizarea de referinţă la nivel
naţional în România.
 Numărul de respondenţi de sex masculin comparativ cu numărul de respondenţi de
sex femeiesc. Această diviziune între cele două categorii ale eşantionului analizat ar trebui să
se potrivească cu diviziunea la nivel naţional din România pentru categoria studenţi, respectiv
pentru categoria studenţi absolvenţi.
Pentru un scop extins al sondajului de opinie, cum ar fi acela de a extinde rezultatele la
întreaga populaţie a României, alte criterii reprezentative care ar trebui luate în considerare ar fi:
 Regiunea de provenienţă a respondenţilor;
 Provenienţa rurală sau urbană a respondenţilor;
 Mărimea gospodăriei respondenţilor;
 Nivelul educaţiei respondenţilor;
 Vârsta şi sexul respondenţilor;
 Etc.
Această cercetare este un început dintr-o serie de studii pe care autorii ar dori să le
dezvolte în viitor privind opinia populaţiei referitoare la utilizarea resurselor de energie
regenerabilă în producerea de energie. Astfel, studiile viitoare vor extinde eşantionul
reprezentativ şi vor dezvolta chestionarul existent.
3. Rezultatele sondajului şi interpretarea acestora
Prima întrebare a chestionarului cu privire la energia regenerabilă presupunea gradul
de conştientizare a subiecţilor cu privire la exploatarea surselor regenerabile de energie. În
medie, pe o scară de la 1 la 7, unde 1 reprezintă foarte putin conştient, iar 7 reprezintă foarte
conştient, subiecţii au înregistrat un scor mediu de 3,77. Prin aplicarea coeficienţilor de
ajustare pentru reprezentativitate, scorul mediu devine 3,80, care indică din nou o
conştientizare moderată în rândul studenţilor români şi absolvenţilor cu privire la posibilităţile
existente de exploatare a surselor regenerabile de energie. Cele mai mulţi dintre respondenţi
au obţinut la întrebarea Q.7.1 un scor mediu de 4 (24,23% din respondenţi).
Întrebarea # 9 din chestionar are 9 subîntrebări, şi la fiecare dintre acestea, repondenţii
aveau posibilitatea să ofere răspunsuri pe o scală de la 1 la 7 (1 = foarte puţin, 7 = foarte mult, şi
2 la 6 – preferinţe intermediare, scala folosită este aceeaşi cu cea de la întrebarea numărul 7).
Q.9.1 – gradul de preocupare pentru protecţia mediului;
Q.9.2 – gradul de preocupare pentru nivelul de poluare în zona în care locuiesc;
Q.9.3 – gradul de preocupare pentru poluarea mediului atunci când aleg ce bunuri să
cumpere;
Q.9.4 – gradul de preocupare pentru reciclare (hârtie, plastic, textile ...);
Q.9.5 – gradul în care sunt de acord să plătească mai mult pentru energia electrică
produsă din surse regenerabile;
Q.9.6 - gradul în care sunt de acord cu configurarea de turbine eoliene în habitat;
Q.9.7 - dorinţa de a achiziţiona panouri fotovoltaice sau capturi geotermale pentru uz
casnic;
Q.9.8 – gradul în care sunt de acord să plătească astăzi, mai mult pentru energia
electrică produsă din surse regenerabile, ştiind că, în viitor, valoarea facturii la electricitate va
scădea;
Q.9.9 - gradul în care sunt de acord ca în factura de energie electrică să fie inclusă o
parte din costurile de investiţie în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă.
O reprezentare grafică a celor 9 scoruri medii este prezentată mai jos (pentru Q.9.1 la
Q.9.9):
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Q.9 Average scores
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Din analiza rezultatelor, se poate observa topul preferinţelor marcate de către
respondenţi:
1. Prima preferinţă, precum şi cel mai mare scor atins: Q.9.6 – acordul de a fi instalate
turbine eoliene în zona în care locuiesc (5.8 scor mediu, pe o scară de la 1 la 7, unde 1
înseamnă foarte puţin, şi 7 înseamnă foarte mult)
2. A doua preferinţă, şi al doilea scor atins: Q.9.1 – gradul de preocuparea pentru
protecţia mediului (5.2 scor in medie, pe o scară de la 1 la 7, unde 1 înseamnă foarte puţin, şi
7 înseamnă foarte mult)
3. A treia preferinţă, şi al treilea scor atins: Q.9.2 – gradul de preocupare pentru nivelul
de poluare din habitat (5,07 scor în medie, pe o scară de la 1 la 7, unde 1 înseamnă foarte
puţin, şi 7 înseamnă foarte mult ).
Pe de altă parte, cel mai redus interes declarat de respondenţi este pentru Q.9.3 –
gradul de preocupare pentru poluarea mediului atunci când aleg ce bunuri să cumpere (4,0
scor mediu, pe o scară de la 1 la 7, unde 1 înseamnă foarte puţin, şi 7 înseamnă foarte mult).
Acest rezultat ar putea fi cauzat de lipsa de informaţii sau de educaţie a studenţilor români şi
absolvenţilor în ceea ce priveşte modul în care pot contribui la protecţia mediului cu fiecare
alegere pe care o fac atunci când cumpără bunuri de consum.
Următoarea întrebare din chestionar, întrebarea # 10, solicită detalii cu privire la unele
aspecte ale exploatării resurselor regenerabile. Întrebarea # 10 constă în 8 afirmaţii privind
energia regenerabila (Q.10.1 – Q.10.8), şi solicită respondenţilor să-şi exprime acordul sau
dezacordul cu privire la fiecare dintre acestea. (1 = dezacord total, 7 = acord total). Aceste
afirmaţii sunt următoarele:
Q.10.1 – gradul în care sunt de acord cu afirmaţia: producătorii de energie electrică ar
trebui să utilizeze combustibili fosili – mai ieftini şi mai poluanţi (cărbune, petrol, gaze), mai
degrabă decât surse regenerabile – mai scumpe, dar mai puţin poluante;
Q.10.2 – gradul în care sunt de acord cu afirmaţia: autorităţile ar trebui să
subvenţioneze activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile, ca şi parte a
facturilor plătite de consumatorii finali;
Q.10.3 – gradul în care sunt de acord cu afirmaţia: băncile ar trebui să ofer credite în
condiţii avantajoase pentru finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei
regenerabile;
Q.10.4 – gradul în care sunt de acord cu afirmaţia: prin exploatarea surselor
regenerabile de energie, se vor crea noi locuri de muncă, fapt ce va avea un impact economic
pozitiv asupra zonei locale unde investiţia este făcută;
Q.10.5 – gradul în care sunt de acord cu afirmaţia: energia electrică produsă din surse
regenerabile (eoliană, solară, biomasă, hidro, geotermală) este mai ieftină, comparativ cu
energia electrică produsă din combustibili fosili (gaz, cărbune, petrol);
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Q.10.6 – gradul în care sunt de acord cu impactul instalării turbinelor eoliene (aspect
vizual, poluare fonică) ar putea fi o problemă care ar trebui să fie atent analizată înaintea luării
deciziei de a se demara un astfel de proiect de investiţie într-o anumită regiune;
Q.10.7 – gradul în care sunt de acord cu afirmaţia: preţurile imobilelor se vor reduce
într-o zonă locală, o dată ce turbinele eoliene sau tehnologiile geotermale/biomasă ar fi
configurate
Q.10.8 – gradul în care sunt de acord cu afirmaţia: prin exploatarea resurselor
regenerabile de energie într-o anumită regiune, locuitorii din apropiere ar fi afectaţi de poluare
(un aspect vizual mai puţin plăcut, poluare fonică, habitate naturale afectate etc) . O reprezentare
grafică a celor 8 scoruri medii calculate este prezentată mai jos (pentru Q.10.1 la Q.10.8):
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Din rezultatele de mai sus, putem vedea că 2 din scorurile totale sunt cele mai ridicate
şi doar două au o medie de peste 6, toate celelalte având punctajul mediu mai mic de 6:
1. Prima preferinţă, precum şi cel mai mare scor atins: Q.10.3 – acordul prin care
băncile ar trebui să ofere credite în condiţii avantajoase proiectelor de investiţii în domeniul
energiei regenerabile (6.25 scor în medie, pe o scară de la 1 la 7, unde 1 înseamnă dezacord
total şi 7 înseamnă acord)
2. A doua preferinţă, şi al doilea scor atins: Q.10.2 – acordul prin care autorităţile ar
trebui să subvenţioneze activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile, ca
şi parte a facturilor plătite de consumatorii finali (6.17 scor mediu, pe o scară 1 la 7, unde 1
înseamnă dezacord total şi 7 acord total). Rezultatele indică un consens prin care activitatea de
producere a energiei electrice din resurse regenerabile în România ar trebui să fie susţinută, în
principal, de către sectorul bancar prin credite avantajoase, şi în al doilea rând de către
autorităţi prin subvenţii. Un scor mare indicând un acord destul de puternic a fost obţinut şi
pentru Q.10.4, cu un punctaj mediu de 5,8 (Q.10.4 - acordul conform căruia prin exploatarea
surselor regenerabile de energie, se vor crea noi locuri de muncă, fapt ce va avea un impact
economic pozitiv asupra regiunii unde investiţia este făcută).
Rezultate medii apropiate de 4,67 şi respectiv 4,56, care indică acordul şi nu
dezacordul respondenţilor, au fost obţinute pentru Q.10.5 – ce exprimă acordul conform
căruia energia electrică produsă din surse regenerabile (eoliene, solare, biomasa, hidro,
geotermale) este mai ieftină, comparativ cu de energia electrică produsă din combustibili fosili
(gaz, cărbune, petrol) şi, respectiv, pentru Q.10.6 – ce formulează afirmaţia conform căreia
impactul construirii şi funcţionării turbinelor eoliene ar putea fi o problemă care ar trebui să
fie atent analizată înaintea luării deciziei de a se porni un astfel de proiect de investiţie într-o
anumită regiune.
Pentru Q.10.5, rezultatul obţinut ar putea fi determinat de perceperea resurselor
naturale ca fiind regenerabile/nelimitate, acestea fiind asociate cu producerea de energie
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electrică cu o tehnologie mai ieftină. Cu toate acestea, publicul deţine informaţii într-o
anumită măsură, privind costul ridicat al investiţiilor în tehnologii de exploatare a resurselor
regenerabile (de exemplu, energia solară), şi, probabil, de aceea scorul nu a arătat un acord
total pentru întrebarea Q.10.5.
Rezultatele pentru subîntrebarea Q.10.7 au arătat o percepţie neutră – oamenii nu sunt
nici de acord, nici în dezacord (Q.10.7 – acordul prin care preţurile proprietăţilor imobiliare se
vor reduce în zona (regiunea) în care ce turbinele eoliene sau instalaţiile geotermale sau de
valorificare a biomasei vor fi puse în funcţiune, scorul mediu obţinut fiind 4.05, pe o scară de
la 1 la 7). Aceeaşi percepţie neutră a fost înregistrată şi pentru Q.10.8 (Q.10.8 – acordul
conform căruia, prin exploatarea resurselor regenerabile de energie într-o anumită regiune,
locuitorii din apropiere ar fi afectaţi de poluare (un nou aspect vizual mai puţin plăcut, poluare
fonică, habitate naturale afectate etc.), punctajul mediu obţinut: 3.98, pe o scară de la 1 la 7).
Singura subîntrebare pentru care respondenţii şi-au exprimat dezacordul total a fost
Q.10.1 gradul în care sunt de acord cu faptul că producătorii de energie electrică ar trebui să
utilizeze combustibili fosili – mai ieftini şi mai poluanţi (cărbune, petrol, gaze), mai degrabă
decât surse regenerabile – mai scumpe, dar mai puţin poluante. Punctajul mediu obţinut de
2.18 pe o scară de la 1 la 7, unde 1 înseamnă dezacord total şi 7 acord total, confirmă faptul că
persoanele chestionate sunt în favoarea exploatării resurselor regenerabile şi împotriva
continuării producerii energiei electrice prin utilizarea combustibililor fosili tradiţionali
poluanţi.
Ultima întrebare din cadrul chestionarului este întrebarea numărul 11, care a propus
respondenţilor cinci resurse regenerabile, cerându-le să realizeze o ierarhizare a acestora de la
1 la 5, unde 1 înseamnă cea mai puţin importantă resursă regenerabilă, şi 5 reprezintă cea mai
importantă resursă regenerabilă din perspectiva priorităţii în exploatarea lor de către
producătorii de energie electrică. O mare parte dintre respondenţi au optat pentru energia
solară (scor total 1385 puncte). A doua opţiune a fost reprezentată de energia eoliană ce
totalizează un scor apropiat de cel al energiei solare (scor total 1335 puncte). Hidroenergia
reprezintă a treia opţiune (scor total 1200 puncte), iar pe ultimele locuri ale acestei ierarhii se
află energia geotermală şi biomasa (scoruri totale înregistrate de 878, respectiv 764).
4. Concluzii
O concluzie a acestui studiu este faptul că populaţia tânără din România, precum şi cei
cu studii superioare (studenţi şi proaspeţi absolvenţi ai învăţământului superior), au un nivel
mediu de informare cu privire la posibilitatea de a exploata resursele regenerabile de energie
manifestând respingere/reticenţă în continuarea exploatării resurselor convenţionale de
energie, poluante.
O altă concluzie este că publicul-ţintă ar fi de acord cu construirea unor turbine eoliene
în habitatul lor pentru sprijinirea exploatării resurselor regenerabile, acceptând astfel aspectele
neplăcute de ordin vizual sau auditiv. Rezultatele arată nu numai că populaţia sprijină, în
general, ideea de protecţie a mediului, dar ar accepta, de asemenea, compromisuri care i-ar
afecta în mod direct ca indivizi, pentru a contribui ei înşişi la aplicarea acestor idei.
Cu toate acestea, din analiza răspunsurilor date în cadrul sondajului nu reiese un grad
ridicat de preocupare pentru evitarea poluării mediului atunci când aleg ce bunuri să cumpere
(un scor mediu obţinut de 4, pe o scară de la 1 la 7, unde 1 înseamnă foarte puţin, şi 7
înseamnă foarte mult). Acest rezultat ar putea fi cauzat de lipsa de informaţii sau de educaţie a
studenţilor/tinerilor absolvenţi în ceea ce priveşte modul în care pot contribui la protecţia
mediului cu fiecare alegere pe care o fac atunci când cumpără bunuri de consum.
Cea mai utilizată sursă de informare a populaţiei tinere participantă la sondaj, privind
resursele de energie regenerabilă şi modul de exploatare a acestora, este internetul (mai
utilizat decât televizorul şi presa). Foarte puţini respondenţi au afirmat că află aceste
informaţii de la şcoală, de la conferinţe pe această temă sau în cadrul unor ateliere de lucru.
Respondenţii chestionarului îşi doresc ca în România să se deruleze proiecte de investiţii în
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energia regenerabilă, cu sprijinul sectorului bancar, şi a unui sistem de subvenţii pus în
aplicare de către autorităţi.
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Rezumat. În acest articol, autorii şi-au propus să prezinte o modalitate de
cuantificare a performanţei sociale corporative (PSC), prin intermediul unui coeficient, şi să
studieze legătura dintre acestă măsură a PSC şi indicatorii forţei financiare ai unei companii
(indicatori de mărime şi de rentabilitate), la nivelul unui eşantion de companii româneşti
listate la Bursa de Valori Bucureşti, utilizând o serie de metode statistice precum analiza
corelaţiilor, analiza componentelor principale, analiza cluster şi analiza discriminantă. Deşi
într-o manieră ce prezintă limitări, studiul a revelat că, la nivelul eşantionului analizat, se
poate stabili o legătură pozitivă între PSC şi performanţa financiară corporativă (PFC),
opinie către care tind majoritatea studiilor din literatură.
Cuvinte-cheie: responsabilitate socială corporativă (RSC); performanţă socială
corporativă (PSC); performanţă financiară corporativă (PFC); relaţia PSC-PFC.
Coduri JEL: L25, M14, Q01.
Coduri REL: 15D, 11Z.
1. Introducere
Atât la nivelul cercetării ştiinţifice cât şi în practică, pe plan internaţional şi, relativ
recent, naţional, se observă creşterea atenţiei acordate conceptului de responsabilitate socială
corporativă (RSC), context în care, în prezent, companiilor le este mai dificil să se eschiveze
de la necesitatea unui comportament social responsabil (Aras, Crowther, 2009). Potrivit lui
Sahlin-Andersson (2006), mişcarea referitoare la RSC s-a constituit într-un trend global ce
implică state, organizaţii internaţionale, companii şi organizaţii ale societăţii civile, şi care se
constată la nivelul cadrului de reglementare, care impune noi exigenţe corporaţiilor, a
mobilizării actorilor corporativi în privinţa sprijinirii ajutorului pentru dezvoltare al statelor şi
a managementului.
Conceptualizarea RSC nu constituie o sarcină uşoară. Acest lucru se poate datora şi
faptului că, aşa cum remarcă Lindgreen etal (2009), RSC s-a dezvoltat sub influenţa a diverse
teorii, incluzând teoria de agent, teoria instituţională, teoria firmei bazată pe resurse, teoria
stakeholderilor şi altele. Dintr-o perspectivă generală, Branco şi Rodriguez (2006) afirmă că
noţiunea de RSC este legată de aspecte etice şi morale care privesc comportamentul şi
procesul decizional corporativ, însă problema centrală constă în a identifica acele activităţi în
care o firmă ar trebui să se angajeze, deoarece sunt benefice, sau, dimpotrivă, să le evite,
deoarece sunt dăunătoare societăţii. Comisia Europeană defineşte RSC ca fiind un concept
prin care companiile integrează preocupări sociale şi de mediu în afacerile lor şi în
interacţiunea cu stakeholderii lor, pe o bază voluntară (Commission of the European
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Communities, 2006). Tradiţional, asumarea de iniţiative sociale a fost considerată un atu al
companiilor mari, dezvoltarea şi implementarea conceptului de RSC la nivelul întreprinderilor
mici şi mijlocii prezentând unele particularităţi (Vintilă, Moscalu, 2009).
Întegrarea aspectelor sociale şi de mediu în activitatea companiilor nu implică negarea
intereselor lor de afaceri, deoarece responsabilitatea principală a companiilor, în calitate de
actori economici cheie, este aceea de a produce bunuri şi servicii necesare societăţii şi de a
realiza profit din vânzarea lor, pe această bază economică fiind fundamentate toate celelalte
responsabilităţi (legale, etice şi discreţionare) ale firmei (Carroll, 1979). Ceea ce se schimbă
este modul în care sunt urmărite interesele economice sau, altfel spus, modul în care profitul
este realizat (The CSR Initiative). Ca urmare, din perspectiva companiilor, problema care se
pune se referă la modul în care acestea pot să-şi urmărească interesul economic prin
considerarea responsabilităţii sociale (Branco, Rodriguez, 2006). Cu privire la motivaţia
firmelor de a se implica social, Branco şi Rodriguez (2006) indică existenţa a două cazuri,
întâlnite uneori în practică sub forma unui mix, astfel: (1) cazul normativ, conform căruia
comportamentul social responsabil al companiilor este determinat de principii morale; şi (2)
cazul de afaceri („business case for CSR”), care se focalizează pe noţiunea interes propriu
evident („enlightened self-interest”), conform căruia companiile îşi urmăresc interesul lor
economic prin luarea în considerare a responsabilităţii sociale (Branco, Rodriguez, 2006). În
practică, decizia companiilor de a-şi asuma comportamente responsabile din punct de vedere
social este determinată atât de raţiuni morale cât şi de scopuri practice (Marom, 2006).
În acest context, o problemă intens dezbătută în literatură o constituie legătura dintre
PSC, ca expresie operaţională a RSC (Peters, Mullen, 2009) şi PFC. În acest articol, autorii
şi-au propus să prezinte o modalitate de măsurare a PSC, prin intermediul unui coeficient, şi
să studieze legătura dintre această măsură a PSC şi indicatorii forţei financiare ai unei
companii (indicatori de mărime şi de rentabilitate), la nivelul unui eşantion de companii
româneşti listate la Bursa de Valori Bucureşti. În acest scop au fost utilizate o serie de metode
statistice precum analiza corelaţiilor, analiza componentelor principale, analiza cluster şi
analiza discriminantă. Deşi realizat într-o manieră ce prezintă limite, studiul a revelat că la
nivelul eşantionului analizat se poate stabili o legătură pozitivă între PSC şi PFC, opinie către
care tind majoritatea studiilor din literatură. Înainte de prezentarea concluziilor acestui studiu,
vom recurge, în secţiunile ce urmează, la o sinteză a literaturii cu privire la următoarele
aspecte: definirea şi măsurarea PSC, măsurarea PFC, opinii teoretice şi rezultate empirice
privind relaţia PSC – PFC.
2. Definirea şi măsuarea performanţei sociale corporative
De la început, trebuie să precizăm faptul că nu RSC face obiectul măsurării, aceasta
fiind un concept teoretic, ci performanţa socială corporativă, ca expresie operaţională a RSC
(Peters şi Mullen, 2009). RSC nu este o variabilă şi, deci, nu poate fi măsurată, pe când PSC,
deşi dificil de măsurat, poate fi transformată în variabile măsurabile (van Beurden, Gossling,
2008). Într-o manieră foarte sugestivă, Marom (2006) afirmă că PSC constituie o modalitate
de a face RSC aplicabilă şi de o pune în practică. Dacă definirea RSC ridică dificultăţi de
ordin conceptual, definirea PSC este încă şi mai dificilă. Unul dintre primele modele
conceptuale privind PSC aparţine lui Carroll (1979) care propune un model tri-dimensional al
performanţei sociale corporative bazat pe (1) definirea RSC, prin identificarea categoriilor de
responsabilităţi ce revin companiilor (economice, legale, etice şi discreţionare), (2)
identificarea problemelor sociale care trebuie conectate cu responsabilităţile firmei anterior
inventariate şi (3) definirea unei filozofii de răspuns a companiei, pentru abordarea
problemelor sociale, care poate varia de la lipsa oricărei reacţii până la manifestarea unei
atitudini proactive. Wood (1991) reformulează modelul PSC propus de Carroll, căruia îi aduce
unele critici, şi propune un model fundamentat pe principii (principiul legitimităţii, principiul
responsabilităţii publice şi principiul discreţiei manageriale), şi nu pe cateogrii de RSC, pe
procese de răspuns social şi pe rezultate ale comportamentului corporativ. Conform acestui
478

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

479

model, măsurarea PSC implică evaluarea (1) gradului în care principiile de responsabilitate
socială motivează acţiunile companiei, (2) capacităţii acesteia de a răspunde unor probleme
sociale (evaluarea de mediu, managementul relaţiilor cu stakeholderii şi managementul
problemelor sociale) şi (3) existenţei şi naturii politicilor şi programelor destinate gestionării
relaţiilor sociale şi efectelor sociale ale acţiunilor, programelor şi politicilor firmei.
Măsurarea PSC reprezintă probabil cea mai dificilă sarcină în demersul de analiză
empirică a relaţiei PSC – PFC. Conform Abbot, Monsen (1979), dificultăţile majore
întâmpinate în demersul ştiinţific de măsurare a implicare sociale corporative constau în: (1)
indisponibilitatea unor informaţii detaliate privind activităţile sociale ale companiilor,
exprimate în termeni cantitativi şi pentru un număr mare de firme pentru a permite
întreprinderea unor analize statistice; (2) necesitatea conceperii de către cercetători a unei
metodologii pentru măsurarea impactului deplin al activităţilor corporative asupra societăţii.
Literatura de specialitate prezintă o serie de modalităţi practice de măsurare a PSC.
Printre cele mai frecvent menţionate modalităţi se numără: (1) evaluarea gradului în care
companiile publică informaţii despre implicarea lor socială, prin analiza conţinutului
rapoartelor anuale şi ale altor documente corporative dedicate unor domenii specifice (Abbot,
Monsen, 1979, McGuire et al., 1988, van Beurden, Gössling, 2008, Turker, 2009), (2) indici
uni- sau multi-dimensionali, precum indicele privind controlul poluării (McGuire et al., 1988,
Turker, 2009); (3) scări ce măsoară comportamentul social la nivel individual sau
organizaţional (Turker, 2009); şi (4) indici privind reputaţia companiei (van Beurden,
Gössling, 2008, Turker, 2009). Van Beurden şi Gössling (2008), în a lor metaanaliză privind
relaţia PSC-PFC defalcă PSC pe trei componente, astfel: preocuparea socială, măsura în care
o companie publică informaţii cu privire la implicarea sa socială; acţiunea socială, măsura în
care o companie se implică în acţiuni filantropice, programe sociale şi acţiuni privind
controlul poluării, acestea reprezentând procese şi rezultate concrete ale RSC; rating-uri ale
reputaţiei corporative, reputaţia socială corporativă fiind considerată o bună reflectare a
valorilor şi comportamentelor de RSC implicite. Dintre toate metodele folosite pentru
măsurarea PSC, indicii sau bazele de date privind reputaţia sunt cele mai răspândite (Turker,
2009). Printre cei mai cunoscuţi indici se numără KLD (Kinder, Lyndenberg, Domini),
FTSE4GOOD şi DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes). Fiecare dintre aceşti indici
evaluează o companie conform unei metodologii proprii şi unui set de criterii stabilit.
Dimensiunile privind privind mediul, munca şi comunitatea se numără printre cele mai des
întâlnite criterii de evaluare a PSC (Muller, Kolk, 2009). Cu toate că există mai multe metode
de măsurare a implicării sociale a unei companii, fiecare dintre ele prezintă limite iar
măsurarea rămâne problematică (Turker, 2009).
3. Măsurarea performanţei financiare corporative
Prin studierea literaturii de specialitate au fost identificate mai multe aspecte legate de
măsurarea performanţei financiare. În majoritatea studiilor, performanţa financiară a fost
gândită în termeni de rentabilitate şi alte măsuri ale performanţei financiare (Shen, Chang,
2009, Peters, Mulen, 2009, Scholtens, 2009). Puţine studii au privit performanţa financiară şi
în termeni de risc (McGuire et al., 1988). Un alt aspect se referă la utilizarea indicatorilor de
performanţă bazaţi pe valori contabile sau pe valori de piaţă.
McGuire et al. (1988) a folosit un set de indicatori ce cuprinde indicatori de piaţă ai
PFC (rentabilitatea ajustată la risc şi rentabilitatea totală), indicatori contabili ai performanţei
(rentabilitatea economică, activ total, rata de creştere a cifrei de afaceri, rata de creştere a
activului şi rata de creştere a rezultatului operaţional), alături de măsuri de piaţă (coeficientul
beta, abaterea standard a rentabilităţii totale) şi contabile (gradul de îndatorare al activului,
levierul operaţional şi abaterea standard a rezultatului operaţional) privind riscul. Shen şi
Chang (2009) compară performanţa firmelor care-şi asumă cauze sociale (firme RSC) cu a
celor care nu se implică în acţiuni sociale (firme non-RSC) cu privire la indicatorii de
rentabilitate economică (ROA), profit pe acţiune (EPS), rentabilitate financiară (ROE), rata
479

480

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

profitului impozabil în raport cu cifra de afaceri netă şi rata profitului brut în raport cu cifra de
afaceri netă. Analiza realizată de Peters şi Mullen (2009) urmăreşte explorarea gradului în
care PSC, alături de mărimea firmei şi de industrie, explică variabilitatea PFC, exprimată prin
ROA. În meta-analiza realizată de van Beurden şi Gössling (2008) PFC este definit, de
asemenea, prin măsuri de piaţă (performanţa acţiunii, rentabilitatea de piaţă, raportul dintre
valoarea de piaţă şi valoarea contabilă, preţul pe acţiune şi aprecierea preţului acţiunii) şi
măsuri contabile (indicatori ai profitabilităţii, indicatori privind utilizarea activelor, precum
ROA şi rotaţia activelor, şi indicatori de creştere).
Opţiunea între măsuri de piaţă şi măsuri contabile ale performanţei financiare nu este
una simplă. McGuire etal (1988) fac o trecere în revistă a punctelor tari şi a celor slabe
identificate în literatură cu privire la ambele tipuri de indicatori, însă în analiza lor ajung la
concluzia că indicatorii contabili, îndeosebi ROA, reprezintă predictori mai buni ai RSC
comparativ cu cei cei de piaţă, iar explicaţia pentru această tendinţă este următoarea: plecând
de la ipoteza că percepţiile cu privire la responsabilitatea socială sunt specifice firmei
(nesistematice) atunci indicatorii contabili ai rentabilităţii ar trebui să fie mai sensibili la
aceste percepţii comparativ cu indicatorii de piaţă, care reflectă tendinţe de piaţă sistematice.
4. Opinii şi rezultate referitoare la relaţia dintre PSC şi PFC
Cercetarea din domeniu a condus la conturarea unor opinii mixte cu privire la
existenţa şi natura relaţiei dintre PSC şi PFC. Preston şi O’Bannon (1997) investighează
următorul set de ipoteze cu privire la relaţia PSC-PFC: ipoteza impactului social (performanţa
socială influenţează favorabil performanţa financiară), ipoteza compromisului (performanţa
socială constituie variabila independentă iar acţiunile sociale presupun costuri ce sugerează o
relaţie negativă), ipoteza fondurilor disponibile (PSC şi PFC sunt pozitiv corelate iar relaţia
cauzală este de forma PFC-PSC), ipoteza oportunismului managerial (urmărirea intereselor
proprii de către manageri în detrimentul acţionarilor şi a altor stakeholderi poate conduce la o
relaţie PSC-PFC negativă) şi ipoteza sinergiilor pozitive sau negative dintre cele două
variabile. În urma testării empirice, folosind un set extensiv de date, sunt respinse toate cele
trei ipoteze care presupuneau o relaţie negativă şi sunt acceptate toate cele trei ipoteze care
avansau o relaţie pozitivă. Dovezile sprijină ideea că PFC precedă sau este contemporană cu
PSC, ceea ce implică susţinerea în mod deosebit a ipotezei fondurilor disponibile şi a celei a
sinergiilor pozitive.
Există o diversitate de studii, mai vechi sau mai recente, care analizează empiric
relaţia amintită şi care au furnizat o serie de rezultate în acest sens (Shen, Chang, 2009,
Scholtens, 2009, Peters, Mullen, 2009, Van de Velde et al., 2005, Ruf et al., 2001,
McWilliams, Siegel, 2000, Preston, O‘Bannon, 1997, Waddock, Graves, 1997, Davidson III,
Worrell, 1990, McGuire et al., 1988). Aceste rezultate au fost amintite în studiile ulterioare,
motiv pentru care ne vom limita la a prezenta concluziile studiului sintetic realizat de van
Beurden şi Gössling (2008). Aceştia au realizat recent o meta-analiză a 34 de studii empirice,
din perioada 1991-2006, ce investighează relaţia dintre PSC şi PFC. Cercetarea întreprinsă de
van Beurden şi Gössling (2008) a arătat că majoritatea (68%) studiilor indică existenţa unei
relaţii pozitive între performanţa socială şi cea financiară, în timp ce 26% din studii au arătat
că relaţia este nesemnificativă şi doar 6% au indicat existenţa unei relaţii PSC-PFC negative.
Mai mult, autorii afirmă că studiile care au susţinut o relaţie negativă şi-au fundamentat cadrul
teoretic şi rezultatele pe cercetări depăşite. Rezultatele contradictorii la care au condus studiile
privind relaţia PSC – PFC la nivelul companiilor pot fi puse, conform Shen şi Chang (2009)
pe seama folosirii unor eşantioane, perioade şi indicatori de măsurare a performanţei sociale
diferiţi.
Studiile empirice anterioare au revelat importanţa considerării unor aspecte în testarea
empirică a relaţiei PSC-PFC. Studiul lui McGuire et al. (1988) a evidenţiat câteva aspecte
importante, şi anume: deşi indicatorii de risc reprezintă predictori mai slabi ai RSC
comparativ cu indicatorii de performanţă, reducerea riscului, ca beneficiu major al RSC, poate
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constitui un obiectiv mai bun comparativ cu creşterea profitabilităţii; indicatorii contabilii, în
special ROA, constituie indicatori mai buni ai RSC comparativ cu indicatorii de piaţă;
performanţa anterioară reprezintă un predictor mai bun al RSC comparativ cu performanţa
ulterioară, astfel că studierea influenţei performanţei financiare anterioare asupra RSC
constituie un obiectiv de cercetare mai adecvat decât cel privind relaţia dintre RSC şi
performanţa financiară ulterioară a firmei. Peters şi Mullen (2009) au evidenţiat importanţa
folosirii de date longitudinale pentru investigarea relaţiei PSC-PFC, deci testarea efectelor
cumulative şi nu imediate, deoarece studiul lor a arătat că efectele PSC asupra PFC sunt
pozitive şi se consolidează în timp. Un alt aspect important se referă la includerea în analiză a
unor factori suplimentari care pot influenţa relaţia PSC-PFC. Variabilele considerate relevante
în literatură sunt mărimea firmei (Scholtens, 2009, Lindgreen et al., 2009, Peters, Mullen,
2009, van Beurden, Gössling, 2008) şi industria (Peters, Mullen, 2009, van Beurden,
Gössling, 2008, McGuire et al., 1988). Efectul indus de cele două variabile asupra relaţiei
PSC-PFC nu este pe deplin clarificat.
5. Studiu de caz
Scopul acestui studiu îl reprezintă furnizarea unui cadru de măsurare a performanţei
sociale şi analiza corelaţiei dintre PSC şi PFC pentru un eşantion de firme româneşti. În acest
scop, sunt parcurse două etape: măsurarea performanţei sociale corporatiste, prin calcularea
unui scor; şi investigarea relaţiei dintre performanţa socială, măsurată prin scorul calculat
anterior, şi performanţa financiară.
Metodologia utilizată pentru măsurarea PSC este cea dezvoltată de Scholtens (2008).
Aceasta constă în evaluarea companiilor cu privire la îndeplinirea sau nu a unui set de 29 de
criterii grupate în patru categorii. Îndeplinirea unui criteriu este punctată cu 1, iar
neîndeplinirea sa este penalizată cu 0. Prin însumarea punctajelor obţinute pentru criteriile
îndeplinite şi împărţirea punctajului la numărul total de criterii evaluate se obţine un scor care
măsoară performanţa socială a unei companii. Pornind de la metodologia propusă de
Scholtens (2008), companiile din studiul de faţă au fost evaluate cu privire la următoarele
categorii de indicatori privind RSC: (1) coduri de etică, raportări privind responsabilitatea
socială şi sisteme de management; (2) management de mediu; (3) calitate şi siguranţă a
produselor; (4) comportament social. Pentru fiecare categorie de indicatori am stabilit un
anumit număr de criterii (24 în total) de evaluare a performanţei sociale. Firmele selectate
pentru analiza responsabilităţii sociale sunt cotate la categoria I a Bursei de Valori din
Bucureşti (BVB). Datorită disponibilităţii reduse a datelor a fost reţinut un număr redus de
firme (11 firme). Criteriile de selecţie utilizate au fost: calitatea financiară şi diversificarea
industriei. Datele privind implicarea socială a companiilor au fost colectate, în principal, din
rapoartele anuale sau rapoartele privind responsabilitatea socială a companiilor şi de pe siteurile web ale companiilor. Indicatorii privind mărimea şi performanţa financiară a companiilor
(cifra de afaceri, activul total, rentabilitatea economică – ROA) au fost extraşi din bazele de
date publice care furnizează astfel de informaţii. În urma verificării îndeplinirii individuale a
criteriilor a fost întocmită o matrice pe baza căreia s-a calculat scorul care reflectă
performanţa socială.
Determinarea nivelului performanţei sociale a unei companii se realizează prin
calcularea mediei aritmetice ponderate a celor patru coeficienţi parţiali (câte unul pentru
fiecare dintre cele patru grupe de criterii), astfel: C PSC = a1 × C1 + a 2 × C 2 + a3 × C 3 + a 4 × C 4 ,
unde: CPSC = coeficientul PSC; a1, a2, a3, a4 = coeficienţi de importanţă pentru fiecare dintre
coeficienţii C1, C2, C3, C4; C1 = coeficientul pentru raportari; C2 = coeficientul pentru mediu;
C3 = coeficientul pentru calitate; C4 = coeficientul pentru conduită socială; iar
a 1 + a 2 + a 3 + a 4 = 1 . În urma efectuării calculelor se obţine a1=0,208, a2=0,208, a3=0,084 şi
a4=0,5 iar valorile coeficientului performanţei sociale corporatiste sunt prezentate în tabelul
nr. 1:
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Tabelul 1
Coeficientul PSC
COEF.
PSC

ALR

ATB

BTL

BRD

SNP

OLT

IMP

TNG

TNE

TER

ZNT

0,708

0,459

0,500

0,583

0,750

0,542

0,625

0,583

0,458

0,542

0,417

Pornind de la coeficientul PSC astfel calculat, au fost realizate o serie de analize
privind relaţia dintre această dimensiune a performanţei şi performanţa financiară a
companiilor utilizând metode de analiză a datelor (analiza matricii corelaţiilor, analiza
componentelor principale, analiza cluster şi analiza discriminantă). Analiza corelaţiilor
evidenţiază existenţa unei corelaţii pozitive semnificative între PSC a companiilor şi mărimea
şi performanţa lor financiară, dat fiind faptul că valoarea coeficientului de corelaţie al PSC cu
oricare dintre indicatorii financiari este mai mare de 0.30. Astfel, coeficientul de corelaţie
dintre coeficientul PSC şi cifra de afaceri este de 0,54, iar dintre acesta şi activul total este de
0,3, ceea ce indică existenţa unui efect de mărime. Mai mult, performanţa RSC este pozitiv şi
semnificativ corelată cu rentabilitatea economică a companiilor (0,38). Plecând de la ipoteza
sugerată de McGuire et al. (1988), a fost analizată corelaţia dintre PFC anterioară (anul 2006)
şi PSC ulterioară (2008).
Mai departe, plecând de la cele patru dimensiuni iniţiale ale spaţiului cauzal a fost
întreprinsă o analiză a componentelor principale, pentru a evalua forţa economico-socială a
companiilor analizate generată de comportamentul social responsabil şi de forţa lor
financiară. În urma analizei valorilor proprii ale matricii de corelaţie au fost reţinute două
componente principale, supraunitare (criteriul Kaiser-Guttman), deoarece acestea au un
conţinut informaţional mai bogat decât variabilele originale. Cele două componente reţinute
explică în proporţie de aproximativ 89% variabilitatea din spaţiul cauzal iniţial. Prima
componentă principală este pozitiv corelată cu indicatorii de mărime, cifra de afaceri (0,97) şi
activul total (0,94), iar cea de-a doua componentă este corelată direct cu ROA (0,89) şi
coeficientul PSC (0,73), astfel că cei doi factori agregaţi exprimă mărimea, respectiv, forţa
economico-socială a companiilor. Structura celei de-a doua componente principale indică
faptul că societăţile care înregistrează valori ridicate, pozitive, la al doilea factor realizează o
importanta activitate de responsabilitate socială şi niveluri ridicate ale rentabilităţii
economice, în această categorie fiind incluse companiile Petrom şi Alro, companiile cu cea
mai bună performanţă socială, urmate de celelalte companii Transgaz, Impact şi Banca
Transilvania. Celelalte şase companii obţin un scor negativ la cel de-al doilea factor.
Pornind de la rezultatele analizei cluster, utilizând metoda lui Ward de agregare
ascendentă, care a identificat trei grupuri de companii ((A) SNP, BRD; (B) TER, BTL, IMP,
ZNT, ATB ; (C) TNE, TNG, OLT, ALR), a fost derulată, în continuare, o analiză
discriminantă, obţinându-se o discriminare foarte bună, deoarece toţi indicatorii incluşi în
analiză au putere discriminatorie mare (valoarea statisticii Wilk’s Lambda, calculată ca raport
între suma pătratelor abaterilor în interiorul claselor şi varianţa totală, este de 0,00371, deci
apropiată de zero). Matricea clasificării reflectă reflectă un grad de 100% privind
corectitudinea clasificării. Pe baza analizei discriminante a fost elaborat un model valid de
clasificare a societăţilor, probabilitatea de a clasifica greşit o companie (adică de a o include în
altă clasă decât cea din care face ea parte în realitate) fiind nulă. Clasa A cuprinde cele mai
mari companii din punct de vedere al cifrei de afaceri şi al activelor totale şi care dezvoltă o
importanta activitate din punct de vedere al responsabilităţii sociale. Clasa B include societăţi
cu o bună rentabilitate economică iar din clasa C fac parte companii cu o bună activitate de
responsabilitate socială.
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Concluzii
În concluzie putem spune că, deşi studiul prezintă unele limite (număr redus de
companii, insuficientă fundamentare a coeficientului PSC), s-a identificat o legătură între
peformanţa socială a companiilor şi performanţa lor financiară (mărime şi rentabilitate), ceea
ce confirmă, într-o anumită măsură, rezultatele empirice anterioare, în context românesc. Mai
mult, a fost dezvoltat un cadru transparent de evaluare a PSC şi care are legătură clară cu
RSC, plecând de la metodologia dezvoltată de Scholtens (2008). Aplicarea cadrului propus a
condus la obţinerea unui scor pentru 11 societăţi din ţară iar cercetarea arată că RSC constituie
un aspect a cărui importanţă este în creştere în cadrul mediului economic din ţara noastră.
Notă: În cadrul lucrării sunt diseminate o parte din rezultatele cercetării realizate prin
Proiectul de cercetare exploratorie PN II ID-PCE-2008-2, nr. 1764, finanţat de la bugetul de
stat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învaţământului Superior şi a Cercetării
Ştiinţifice Universitare, intitulat Competitivitate şi dinamism financiar inovativ în noua
paradigmă a mediului antreprenorial romanesc fondat pe valori europene.
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Rezumat. În contextul actual, când economia mondială traversează o profundă criză
economică şi financiară, o serie de factori printre care şi cei de natură fiscală au un efect
semnificativ asupra mediului de afaceri, în general, şi asupra sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii, în special. În acest cadru, lucrarea îşi propune să analizeze impactul politicii
fiscale asupra cuantumului veniturilor de natură fiscală colectate la nivel central în ţările
membre ale Uniunii Europene şi să surprindă cele mai relevante modificări survenite în
reglementările fiscale aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii, având în vedere rolul
deosebit al acestora în susţinerea creşterii economice, a invovării şi cercetării.
Cuvinte-cheie: politică fiscală europeană; mediu de afaceri; întreprinderi mici şi
mijlocii; criză economică şi financiară.
Coduri JEL: G01, G28, H2, H3.
Coduri REL: 10J, 14D, 20I.
1. Introducere
În condiţiile globalizării, mobilitatea factorilor de producţie a crescut, iar pe lângă
aceasta integrarea economică pune în discuţie problema arbitrajului fiscal de localizare a
întreprinderilor şi, în special, a capitalului şi a forţei de muncă. În acest context, concurenţa
dintre statele europene se găseşte faţă în faţă cu o nouă provocare: cea de sporire a
atractivităţii teritoriilor naţionale. De cele mai multe ori, capacitatea unui stat de a atrage
capitaluri străine şi de a le păstra pe cele naţionale are sorginte în politica fiscală promovată.
De altfel, cum să păstrezi pe plan naţional întreprinderile, capitalurile şi forţa de muncă şi, mai
mult, să atragi din afară altele noi, dacă în comparaţie cu statele vecine promovezi o politică
fiscală neatractivă.
Odată cu crearea pieţei comune în 1993, rezultatul inevitabil a fost convergenţa către
diminuarea cotelor de impunere din diferite state: ratele s-au redus datorită unei acţiuni
focalizate pe creşterea atractivităţii teritoriilor naţionale sau datorită unui „joc” de reducere în
spirală a cotelor de impunere practicate, pentru a stopa „fuga” capitalului autohton către
teritorii considerate mai atractive.
Epoca noastră este plină de paradoxuri, acestea născându-se chiar prin arbitrajul
statelor. Astfel, analizând politicile ficale şi nelipsita concurenţă dintre acestea, am observat
că statele lumii urmăresc să pună în aplicare politici concurenţiale menite să impună limite
concurenţiei „dăunătoare” dintre agenţii economici privaţi. Dar, concurenţa este tocmai
libertatea de acţiona diferit faţă de ceilalţi, în consecinţă este „paradoxal să impui libertatea”
(Bessard, 2009).
În lupta lor contra „concurenţei dăunătoare” (concept introdus pentru prima dată de
către OECD prin raportul întocmit în 1998 „Concurrence fiscale dommageable – un probleme
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mondial”), statele „ignoră” să aplice asupra lor însele regulile pe care le doresc impuse altora.
Mai mult, la nivel internaţional asistăm la formarea unor adevărate carteluri publice
internaţionale, în timp ce unul dintre principalele puncte pe agendele statelor este tocmai lupta
împotriva cartelurilor private. Ceea ce se omite întotdeauna este faptul că ambele tipuri sunt la
fel de dăunătoare.
Adoptarea la nivel comunitar de reguli comune şi unitare privitoare la natura şi
utilizarea instrumentelor fiscale are la bază consideraţii puternice legate atât de esenţa
procesului de integrare europeană, cât şi de existenţa unui sistem fiscal care să satisfacă:
colectarea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor publice cu costuri minime, păstrând
echitatea fiscală şi generând minimul de distorsiuni posibile în alocarea resurselor.
Confruntându-se permanent cu astfel de probleme, organismele internaţionale încearcă găsirea
unor soluţii viabile atât pentru stimularea continuă a dezvoltării economice, financiare şi
sociale la nivel mondial cât şi pentru ocrotirea libertăţilor câştigate prin Tratatul de la Roma
(libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului, precum şi dreptul de
liberă localizare a acestora) care dau, de altfel, substanţă conceptului de „piaţă unică” (acquisul comunitar fiind impus de necesitatea de a nu încălca aceste libertăţi).
2. Politica fiscală europeană
La nivel european, deşi eforturile, de puse până în prezent, sunt considerabile, este
foarte dificil găsirea unor soluţii optime când se „negociază” cu 27 de sisteme fiscale diferite
aparţinând tot atâtor state cu grade diferite de dezvoltare, mai mult sau mai puţin dornice de
schimbări pe plan naţional. Astfel, se ajunge ca în interiorul unei comunităţi, ce se doreşte a fi
un tot unitar, să apară diferenţe semnificative între statele membre, aşa cum se observă şi din
datele prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1
Structura pe tipuri de impozite a veniturilor fiscale (UE-27,%)
Ţară
Bulgaria (BG)
Cipru (CY)
Malta (MT)
România (RO)
Irlanda (IE)
Estonia (EE)
Portugalia (PT)
Polonia (PL)
Letonia (LV)
Lituania (LT)
Ungaria (HU)
Slovacia (SK)
Slovenia (SI)
Grecia (EL)
Danemarca (DK)
Franţa (FR)
Marea Britanie (UK)
Suedia (SE)
Luxemburg (LU)
Italia (IT)
Austria (AT)
Olanda (NL)
Germania (DE)
Spania (ES)
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Impozite indirecte
55,1
47,9
43,7
43,4
43,1
43,0
41,7
41,7
41,2
40,3
40,2
39,4
39,2
38,4
37,1
35,4
35,4
35,3
35,2
34,6
34,2
33,6
32,7
32,4

Impozite directe
20,9
33,6
39,3
23,0
41,0
23,7
26,5
24,9
30,2
31,0
25,7
20,8
24,9
25,2
61,2
27,6
46,3
39,4
37,0
35,2
33,3
31,6
28,7
36,1

Contribuţii sociale
24,0
18,5
17,0
33,6
15,9
33,3
31,8
33,4
28,6
28,7
34,1
39,8
35,9
36,4
1,7
37,0
18,3
25,3
27,8
30,2
32,5
34,8
38,6
31,5
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Ţară
Finlanda (FI)
Belgia (BE(
Cehia (CZ)
UE-27
Norvegia (NO)

Impozite indirecte
30,9
30,6
30,5
38,4
28,9
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Impozite directe
41,4
38,5
25,3
32,3
50,4

Contribuţii sociale
27,7
30,9
44,2
29,3
20,7

Sursa: Comisia Europeană (eurostat), „Taxation trends in the European Union Data for the EU
Member States and Norway”, 2009.

Se constată că în cele mai recent state membre ale UE-27 ponderea impozitelor indirecte
în totalul veniturilor fiscale cumulate la nivel naţional atinge valori ridicate. Astfel, Bulgaria este
statul în care ponderea impozitelor indirecte în total venituri fiscale înregistrează nivelul cel mai
ridicat (55,1%), această valoare fiind cu 16,7 puncte procentuale peste media UE-27 (38,4%) şi
cu 24,6 puncte procentuale peste ponderea cea mai mică înregistrată de Cehia (30,5%). La nivel
european 13 state au înregistrat ponderi peste media UE.
În Norvegia ponderea impozitelor indirecte în veniturile fiscale (28,9%) este cu 9,5
puncte procentuale sub nivelul mediu al UE-27 şi cu 26,2 puncte procentuale sub nivelul
Bulgariei. Ceea ce se remarcă este faptul că ponderea înregistrată de Norvegia se află nu
numai sub nivelul mediei europene ci sub nivelul oricărui stat al UE-27, diferenţa între statul
UE-27 cu ponderea cea mai mică şi Norvegia fiind de 1,6 puncte procentuale.
Analiza relevă că România se regăseşte pe locul IV în ierarhia europeană, în ceea ce
priveşte ponderea impozitelor indirecte în totalul veniturilor fiscale colectate la nivel naţional,
cu o pondere de 43,4%, cu 5 puncte procentuale peste media europeană şi la o distanţă de 11,7
puncte procentuale faţă de Bulgaria, devansând state precum Ungaria, Franţa şi Marea
Britanie sau Cehia.
În cazul impozitelor directe situaţia se prezintă invers, astfel statele cu ponderile cele
mai ridicate fiind acelea în care ponderea impozitelor indirecte în totalul veniturilor fiscale a
fost mai redusă. Astfel, în Danemarca ponderea impozitelor directe este de 61,2% cu 28,9
puncte procentuale în plus faţă de media UE-27(32,3%), cu 40,4 puncte procentuale peste
nivelul minim înregistrat de Slovacia (20,8%), şi cu 10,8 puncte procentuale peste nivelul
Norvegiei (50,4%). Mai mult, la nivel european se observă că statele nou aderate prezintă în
mare parte ponderi sub 30%, în special din cauza sistemului fiscal bazat pe cotă unică
practicat în majoritatea acestora, comparativ cu cel bazat pe cote progresive simple sau
compuse în restul statelor, sau cu precădere în statele nordice.
România se regăseşte printre ultimele locuri ale clasamentului, cu o pondere de 23% a
impozitelor directe în totalul veniturilor fiscale colectate la nivel naţional, devansând Bulgaria
(20,9%) şi Slovacia (20,8%), situându-ne sub media europeană cu 9,3 puncte procentuale, iar
faţă de statul cu ponderea ce mai ridicată, Danemarca, cu 38,2 puncte procentuale. Ţara
noastră este devansată de Ungaria cu 2,7 puncte procentuale, Cehia cu 2,3 puncte procentuale
sau Polonia cu 1,9 puncte procentuale.
Analizând ponderea contribuţiilor sociale în totalul veniturilor fiscale colectate,
observăm că, din nou, statele recent aderate la UE deţin ponderile cele mai ridicate. Astfel,
Cehia este statul cu ponderea cea mai ridicată (44,2%) înregistrând 42,2 puncte procentuale
peste Danemarca, statul cu ponderea cea mai mică (2%) şi 14,7 puncte procentuale peste
media europeană (29,3%). Norvegia deţine o pondere (20,8%) cu 8,7 puncte procentuale sub
nivelul european, cu 23,4 puncte procentuale sub nivelul Cehiei şi cu 18,8 puncte procentuale
peste nivelul din Danemarca.
România se află în partea superioară a clasamentului, prezentând o pondere a
contribuţiilor sociale în totalul veniturilor fiscale de 33,6% cu 4,1 puncte procentuale peste
media europeană, fiind surclasată de Ungaria doar cu 0,5 puncte procentuale, dar fiind peste
nivelul înregistrat în Bulgaria cu 8,3 puncte procentuale.
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3. Impozitarea antreprenoriatului la nivel european
În ceea ce priveşte antreprenoriatul la nivel european, analiza a fost îndreptată asupra
modalităţilor de impunere a capitalului la nivel european şi mondial, în special asupra
impozitului pe profit, cu referiri particulare la regimul special aplicat IMM-urile în diverse state.
Cu toate că este considerat unul dintre cele mai importante impozite, impozitul pe
profit nu reprezintă şi principala sursă de venit la nivel central în Uniunea Europeană. Astfel,
în 2007 ponderea veniturilor colectate pe seama acestui impozit în PIB la nivelul UE-27 a fost
de 3%, iar în majoritatea statelor s-au înregistrat valori cu puţin peste sau sub 4%. (Tabelul 2)
Tabelul 2
Evoluţia ponderii impozitului pe profit în PIB în UE-27(%)
Ţara
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR

2007
3,6
3,2
4,8
3,6
1,4
1,7
3,4
2,6
4,8
3,0

Ţara
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL

2007
3,2
6,9
2,7
2,6
5,4
2,8
6,7
3,5
2,6
2,8

Ţara
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
UE-27
NO

2007
3,7
3,1
3,4
2,9
3,9
4,0
3,2
3,0
11,3

Sursa: Comisia Europeană (eurostat), „Taxation trends in the European Union Data for the EU
Member States and Norway”, 2009.

Se constată că în 2007 doar în Cehia (4,8%), Spania (4,8%), Cipru (6,9%), Luxemburg
(5,4%) şi Malta (6,7%) ponderea impozitului pe profit este peste media europeană, iar nivelul
cel mai scăzut a fost înregistrat în Germania (1,4%), în timp ce Norvegia prezintă o pondere
foarte ridicată cu 8,3 puncte procentuale peste nivelul mediu european.
Există o serie de factori care incită la dezbateri pe seama impozitul pe profit iar unul
dintre aceştia este mobilitatea factorilor de producţie şi, în cazul de faţă, al capitalului. Acest
aspect creează impresia că o taxare excesivă ar putea antrena fuga capitalului către zonele cu
un nivel mai scăzut de impunere. Ca oricare alt impozit şi impozitul pe profit (Tabelul 3)
poate crea distorsiuni în piaţa europeană mai ales în zonele puternic integrate. Aceste
distorsiuni pot, însă, afecta şi impozitul pe venit, deoarece nivelul de fiscalitate impus
capitalului conduce la neacumularea acestuia în anumite zone, fapt ce va avea ca efect
diminuarea productivităţii care, la rândul său, determină micşorarea remuneraţiilor acordate
forţei de muncă şi implicit restrângerea veniturilor colectate la nivel central aferente celor
două tipuri de impozite.
Capitalul este considerat un factor de muncă mai mobil decât forţa de muncă şi de aici
apare şi ideea transferului poverii fiscale asupra forţei de muncă, astfel, statele pentru a nu se
confrunta cu fuga capitalului vor diminua presiunea fiscală asupra acestuia, dar pentru a
compensa eventualele pierderi acumulate la nivel central prin diminuarea veniturilor fiscale,
vor accentua presiunea fiscală asupra forţei de muncă.
Tabelul 3
Cotele de impunere aplicate profitului (UE-27,2009,%)
Ţară
BE
BG
CZ
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2009
34,0
10,0
20,0

Ţară
IT
CY
LV

2009
31,4
10,0
15,0

Ţară
PL
PT
RO

2009
19,0
26,5
16,0
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Ţară
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR

2009
25,0
29,8
21,0
12,5
25,0
30,0
34,4

Ţară
LT
LU
HU
MT
NL
AT
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2009
20,0
28,6
21,3
35,0
25,5
25,0

Ţară
SI
SK
FI
SE
UK
UE-27

2009
21,0
19,0
26,0
26,3
28,0
23,5

Sursa: Comisia Europeană (eurostat), „Taxation trends in the European Union Data for the EU
Member States and Norway”, 2009.

Se constată că statele membre recent aderate la structurile europene au cote mai reduse
de impunere, situându-se sub media UE-27 (23,5%), Cipru şi Bulgaria (10%), Estonia (21%),
Letonia (15%), Slovacia (19%), etc.
România, cu cota de 16%, se află sub media europeană cu 7,5 puncte procentuale şi
sub nivelul cotei practicate în Ungaria (21,3%) dar peste nivelul cotei din Bulgaria (10%),
unde se aplică o cotă unică ca şi în România.
Dintre toate statele europene şase şi-au modificat cota de impunere aplicată profitului
impozabil în 2009 faţă 2008, cinci în sensul diminuării cotei şi doar una în sensul creşterii
acesteia, toate celelalte păstrâdu-şi cotele de impunere (tabel nr. 4).
Tabelul 4
Modificări survenite în valoarea cotei de impunere (%)
Cota

Ţara
CZ
LU
SI
SE
UK
LT

2008
21
29,6
22
28
30
15

2009
20
28,6
21
26,3
28
20

Sursa: Comisia Europeană (eurostat), „Taxation trends in the
European Union Data for the EU Member States and Norway”,
2009.

Din diferite considerente de ordin economic, financiar, social sau politic, pe lângă
aceste modificări, unele state practică cote diferite de impunere pentru întreprinderile mici şi
mijlocii (Vintilă, Moscalu, Filipescu, 2008), urmărind stimularea acestui sector, aşa cum se
prezintă în continuare.
Belgia – cota standard este de 34%. Pentru IMM-urile cu un profit impozabil mai mic
de 322.500 euro, impunerea se realizează pe bază de cote progresive pe tranşe, astfel:
0 – 25.000 euro cota este 24,98%; 25.001 – 90.000 cota este de 31,93% şi pentru 90.001 –
322.500 euro cota este 35,54%.
Franţa – cota standard este de 34,43%. Pentru IMM-uri se aplică o cotă de 15% pentru
un profit impozabil de până la 38.120 euro.
Luxemburg – cota standard este de 28,6%. Pentru IMM-urile al căror profit impozabil
este sub 15.000 euro cota de impunere este de 20%.
Portugalia – cota standard este de 26,5%, iar pentru IMM-uri se aplică o cotă redusă
de 12,5% pentru un profit impozabil mai mic de 12.500 euro.
Lituania – cota standard 20%, dar pentru companiile mici cu mai puţin de 10 angajaţi
şi un profit impozabil mai mic de 145.000 euro se aplică o cotă de 13%.
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România – cotă unică de 16% care se aplică atât profitului impozabil cât şi veniturilor
obţinute de către persoanele fizice, dar pentru IMM-uri (Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,
Titlul IV, art. 103, actualizat), din 2009 se aplică o cotă de 3%. De menţionat este faptul că
această cotă a fost 2% în 2007, 2,5% în 2008 şi a ajuns 3% în 2009.
Spania – cota standard este de 30% iar pentru IMM-uri cota este de 25% în condiţiile
în care cifra de afaceri este mai mică de 8 milioane euro iar profitul impozabil este până la
nivelul de 120.202, 41 euro.
Marea Britanie – cota standard este de 28%, iar pentru IMM-uri cota aplicată de este
21% pentru întreprinderile care realizează profituri mai mici de 300.000 GBP.
Toate aceste măsuri au vizat susţinerea sectorul IMM-urilor, pe care se sprijină
întreaga economie mondială. Dar, pe lângă restricţiile financiare impuse de legislaţie cu
privire la IMM-uri, majoritatea statelor impun limite suplimentare în privinţa performanţelor
financiare ale firmelor, pentru a beneficia de aceste facilităţi, aşa cum s-a putut observa din
date prezentate anterior.
Pe lângă aceste măsuri speciale aplicate sectorului IMM-urilor statele europene au
adoptat măsuri fiscale complexe pentru a crea premisele înlăturării efectelor crizei economicofinanciare, măsuri ce vizează modificări ale politicilor fiscale cu privire la: taxa pe valoarea
adăugată, impozitul pe venitul persoanelor fizice, contribuţiile sociale, impozitul pe profit
precum şi alte impozite şi taxe (accizele, taxele de mediu).
În acest sens, evidenţiem ca principale măsuri fiscale privind impozitul pe profit
următoarele – Austria a crescut cota de reducere acordată întreprinderilor de la 10% la 13% cu
aplicabilitate din 2010; Bulgaria a introdus o schemă de ajutor de stat, pe o perioadă de 5 ani,
aplicabilă investiţiilor din agricultură, procesare, producţie, industrie high-tech şi construcţiei
infrastructurii, prin care invesţitiile în aceste domenii sunt scutite de la plata taxelor în
anumite condiţii; Cipru a redus cota de impunere aplicată profitului de la 25% la 10%;
Irlanda, din aprilie 2009 a mărit cota aplicată câştigurilor de capital de la 20% la 25%; Italia a
introdus o supra taxă de 5,5 % aplicabilă companiilor ce activează în domeniul petrolier sau al
energiei, România a introdus o cotă de 2% pentru veniturile din agricultură, a crescut limita de
deductibilitate la cheltuielile aferente angajatorilor cu asigurările voluntare de sănătate de la
200 euro la 250 euro/an/ angajat şi cu contribuţiile la schemele de pensii facultative de la 200
euro la 400 euro/an/ angajat şi a redus impozitul pe dividende acordate nerezidenţilor de la
16% la 10%, a introdus deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporţie de
20% a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (art. 191, Legea
571/2003, actualizată), a introdus nedeductibilitatea (în perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie
2010) cheltuielilor privind combustibilul necesar funcţionării vehiculelor rutiere modernizate
în posesia sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia unor situaţii expres prevăzute în lege
(OUG 34/ 2009).
4. Concluzii
La nivel european elaborarea unor reglementări fiscale comune este îngreunată de
diversitatea sistemelor celor 27 de ţări membre. Astfel, statele dezvoltate ale Uniunii
Europene au o politică fiscală axată pe impozitele directe, în schimb statele mai puţin
dezvoltate, îndeosebi noile state membre, aplică politici fiscale axate pe impozite indirecte şi
contribuţii sociale. De aici şi dificultăţile întâmpinate în încercările de armonizare ale
politicilor fiscale la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, piaţa unică, definită prin libertatea de
mişcare şi localizare a factorilor de producţie, face ca diferenţele de impunere între statele
membre să genereze distorsiuni în piaţă. Armonizarea este absolut necesară, dar în acelaşi
timp, prohibiţia oricărei forme de competiţie, fie ea şi fiscală, între state, nu este benefică, din
următoarele considerente:
 majoritatea facilităţilor sunt acordate cu scopul atragerii investiţiilor, ceea ce poate
conduce la o repartiţie inechitabilă a producţiei pe plan european;
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 concurenţa fiscală nu are, de cele mai multe ori, nimic în comun cu promovarea
eficienţei;
 capitalul este întotdeauna marele beneficiar al avantajelor fiscale, deoarece prezintă
o mobilitate mai mare decât forţa de muncă.
În contextul actual, când economia mondială traversează o puternică perioadă de
recesiune, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – motorul creşterii economice – are cel mai
mult de suferit, din cauza măsurilor anti-criză luate la nivel naţional de către fiecare stat. În
aceste condiţii, în scopul menţinerii sau creşterii profiturilor, întreprinderile mici şi mijlocii au
reacţionat prin diminuarea costurilor, diminuare generată în principal de reducerea
personalului, amânarea unor investiţii de dezvoltare, reducerea costurilor finanţării prin
utilizarea unor surse alternative, iar în situaţia cea mai sumbră, închiderea activităţii.
Notă: În cadrul lucrării sunt diseminate o parte din rezultatele cercetării realizate prin
Proiectul de cercetare exploratorie PN II ID-PCE-2008-2, nr. 1764, finanţat de la bugetul de stat prin
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învaţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare,
intitulat Competitivitate şi dinamism financiar inovativ în noua paradigmă a mediului antreprenorial
romanesc fondat pe valori europene.
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Rezumat. Creditul comercial este atât o operaţiune financiară, cât şi una de
marketing, care influenţează într-o mare măsură rezultatele financiare ale firmei. Firmele
urmăresc creşterea cifrei de afaceri de pe urma introducerii creditului comercial, considerat
ca o investiţie care va contribuie la creşterea sustenabilă a profiturilor acestora.
Finalitatea creditului comercial trebuie să fie reprezentată de eficienţa acestuia,
exprimată prin profitul marginal obţinut de pe urma introducerii sau modificării condiţiilor
creditului. În acest articol am încercat să prezentăm o abordare metodologică menită să
fundamenteze creditului comercial la nivel analitic, ţinând cont de modificările produse
asupra unor variabile cum ar fi cantitatea vândută, preţul de vânzare şi marja costurilor
variabile.
Cuvinte-cheie: credit commercial; investiţie pe termen scurt; obiectivul de bază al
firmei; marja costurilor variabile; perioada de discount; perioada de credit; profit marginal.
Coduri JEL: G30, G39.
Coduri REL: 11A, 11D.
1. Introducere
Atingerea obiectivului de bază de creştere a valorii firmei necesită o armonizare între
interesele firmei şi interesele celorlalţi participanţi la viaţa economică a acesteia. Recenta
criză economică a impus un nou obiectiv pentru firmă, respectiv creşterea sustentabilă a
valorii acesteia, care implică şi o armonizare cu natura, mediul înconjurător şi cu procesul de
diminuare a resurselor naturale convenţionale.
Principalul vector al atingerii obiectivului de creştere a valorii firmei sunt investiţiile.
Firmele trebuie să investească în angajaţii lor, în noi produse şi tehnologii, în active corporale
şi necorporale, în imaginea lor, în comunitatea locală, pentru a-şi crea capacităţile, abilităţile
şi cadrul de dezvoltare necesare pentru o creştere sustenabilă, pe termen lung, a cifrei lor de
afaceri şi a profiturilor. De asemenea, o componentă importantă a acestor investiţii sunt şi
clienţii firmei. Chiar dacă creanţele sunt active pe termen scurt şi nu se califică astfel pentru o
abordare clasică a unei investiţii, datorită repetabilităţii şi impactului lor asupra rezultatelor
financiare, firmele trebuie să planifice şi să implementeze o strategie bine definită de acţiuni
menite să vină în sprijinul clienţilor săi. O parte a acestei strategii este constituită de acordarea
permanentă de credit comercial clienţilor firmei, acţiune ce reprezintă o investiţie financiară
pe termen scurt, însă repetabilă şi constantă. Astfel, din perspectiva atingerii obiectivului de
bază al firmei, creanţele trebuie să fie considerate investiţii pe termen scurt, o componentă
importantă a strategiei investiţionale de ansamblu. Firmele investesc în clienţii lor pentru a-şi
spori cifra de afaceri şi implicit profiturile. Totuşi, creşterea profiturilor nu trebuie să fie
înregistrată în primul trimestru, semestru sau nici chiar în primul an. Este preferabil să avem o
creştere constantă, sustenabilă a profiturilor pe mai mulţi ani, chiar dacă rata de creştere nu
este una spectaculoasă. Unii autori, cum ar fi Stancu (2002) sau Palepu şi Healy (2006),
consideră că putem integra investiţia în creanţe într-o analiză de tip VAN, desfăşurată pe un
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orizont de mai mulţi ani. Trebuie să precizăm că activitatea de creditare comercială poate
conduce la creşterea profiturilor din două surse diferite:
1. Poate conduce la creşterea profiturilor de exploatare, deoarece creditul comercial
determină creşterea cifrei de afaceri şi implicit a profitului, cu condiţia ca firma să-şi păstreze
nivelul anterior al marjei costurilor variabile;
2. Poate conduce la obţinerea unui profit de natură financiară, deşi face parte tot din
activitatea de exploatare, dacă creşterea preţurilor de vânzare, aferente vânzărilor pe credit, va
depăşi suma costurilor suplimentare de finanţare şi de gestiune datorate introducerii creditului
comercial.
Pornind de la lucrările lui Helfert (2001), Stancu (2002), Fabozzi şi Peterson (2003),
Brealey şi Myers (2003) şi, respective, Ehrhardt şi Brigham (2006), am încercat să prezentăm
o abordare metodologică a fazei de fundamentare financiară a creditului, menită să ajute
firmele care introduc pentru prima oară creditul comercial să armonizeze aspectele de
rentabilitate, lichiditate şi sustenabilitate ale creditului, perceput ca o componentă esenţială a
activităţii de exploatare.
2. Structura financiară a creditului comercial
Politica de creditare comercială este definită din punct de vedere financiar prin
următoarele elemente: perioada de discount (în decursul căreia clienţii plătesc fie la vedere, fie
după câteva zile de la livrarea mărfii, motivaţi de reducerea acordată faţă de preţul integral din
factură), perioada de creditare (pentru clienţii care cumpără pe credit şi plătesc preţul integral
din factură, de obicei la termenul limită precizat prin contract), data de reglementare finală,
marja costurilor variabile, rentabilitatea brută anuală a creditului comercial, costul
discounturilor acordate, costul de oportunitate al capitalului imobilizat în creanţe şi profitul
marginal obţinut ca rezultat al acordării sau modificării creditului comercial.
Vom considera exemplul unei firme ipotetice care iniţial vindea numai la vedere, fără
să acorde credit clienţilor săi. Preţul de vânzare era de 10 lei pe unitatea de produs. Pentru a-şi
spori vânzările şi implicit profiturile sale, firma intenţionează să acorde credit comercial
clienţilor săi.
De regulă, creditul comercial poate fi reprezentat printr-o schemă precum cea din
Figura 1 de mai jos:

11

Perioada de
de discount (3%)

Costul discounturilor
acordate

55
Perioada de creditare

35

Costul capitalului imobilizat
Costul de administrare a creditului
Costul crean elor de slabă calitate

Figura 1. Reprezentarea creditului comercial acordat de firmă

Clienţii pot opta fie pentru perioada de discount (de cinci zile în exemplul nostru) sau
pentru perioada de creditare (de 30 de zile în exemplul nostru), în funcţie de nivelul
discountului propus de către firmă, precum şi în funcţie de caracteristicile propriilor lor fluxuri
de trezorerie.
De exemplu, un discount semnificativ, de peste 4%, îi va determina pe clienţi să
accepte să cumpere la vedere şi să ignore beneficiile unei plăţi întârziate, la termen. Este
evident că asupra clienţilor care aleg să cumpere pe credit, firma va obţine un câştig
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semnificativ, deoarece un discount ridicat este şi o sursă pentru o rentabilitate ridicată,
obţinută numai asupra clienţilor care utilizează creditul şi plătesc la termen.
Un discount mai redus, de 2% de exemplu, poate să nu mai fie la fel de atractiv pentru
clienţi, care vor prefera să cumpere pe credit şi să beneficieze de avantajele unei plăţi
întârziate.
Firma creditoare îşi va proiecta creditul comercial în funcţie de situaţia sa financiară
concretă şi de obiectivele urmărite pe termen mediu şi lung.
Vom considera exemplul unei firme care iniţial vindea numai la vedere (marfă contra
bani), care intenţionează acum să acorde credit comercial, permiţându-le clienţilor săi să
plătească după o anumită perioadă de timp de la livrarea bunurilor. Livrarea bunurilor către
clienţi se realizează în prima zi, iar clienţii au la dispoziţie 5 zile pentru a beneficia de un
discount de 3%, acordat pentru plata rapidă. Clienţii care temporar nu au disponibilităţi
băneşti vor plăti preţul integral din factură către sfârşitul perioadei de creditare, mulţi dintre ei
plătind chiar în ziua finală de decontare, ziua a 35-a în exemplul nostru.
Din motive comerciale, clienţilor nu li se comunică în mod oficial faptul că preţul
integral din factură a fost majorat faţă de preţul anterior de vânzare. Pentru a aborda aspectele
financiare ale creditului comercial, firma are două variante la dispoziţia sa.
În prima alternativă, mai înainte de acordarea creditului comercial, firma majorează
preţul produselor livrate cu 3,09%, pentru a putea acorda un discount de 3% clienţilor care
plătesc în decursul perioadei de discount, astfel încât preţul cu discount să fie egal cu preţul
practicat anterior, când vindea numai la vedere, contra disponibil. Ca o consecinţă, dacă preţul
anterior de vânzare (p0) era de 10 lei, firma îşi va stabili preţul integral de vânzare (p1) la
10,309 lei odată ce creditul va fi introdus, pentru a nu se obţine pierdere în urma acordării
creditului:
Indicele de creştere (Noul preţ integral din factură – discount)= Preţul anterior de
vânzare, sau:
10,309 x 0.97 = 10 lei.
Indicele de creştere a preţului (de 1,0309 în exemplul nostru) poate fi obţinut astfel:
Ca un rezultat, noul preţ integral din factură (p1) poate fi exprimat astfel:
Creşterea preţului integral din factură este necesară pentru a evita înregistrarea unei
pierderi de pe urma discountului care va fi acordat clienţilor care plătesc în cadrul perioadei
cu discount, precum şi ca urmare a costurilor de refinanţare pentru perioada de creditare (între
ziua a 6-a şi ziua a 35-a în exemplul nostru).
În a doua variantă, firma păstrează preţul anterior de vânzare la 10 lei (p1 = p0). În
aceste condiţii, firma trebuie să suporte din profitul său de exploatare atât discountul de 30
bani (3% din 10 lei) faţă de clienţii care aleg să plătească rapid, cât şi costurile de refinanţare
(dobânzi şi comisioane bancare) pentru perioada de creditare.
Utilizarea uneia dintre cele două variante depinde şi de acţiunile concurenţei şi de
condiţiile pieţei, însă situaţia normală este descrisă de prima alternativă.
Dacă firma urmăreşte obţinerea unei lichidităţi sporite (precum în situaţiile economice
instabile sau de criză) va stabili un discount ridicat, care îi va atrage pe clienţi în perioada de
discount. În aceste condiţii, rentabilitatea creditului va avea de suferit, fiind susţinută numai
de către clienţii care optează pentru creditul comercial şi plata întârziată.
Dacă condiţiile economice sunt favorabile, firma poate urmări şi obiective de
rentabilitate mai înainte de obiectivele de lichiditate. Pentru a atinge acest obiectiv, firma va
stabili un discount limitat, deoarece altfel clienţii vor fi atraşi de valoarea mare a discountului
şi vor opta pentru plata imediată. Acest paradox provine din specificul discountului propus în
cadrul creditului comercial, care reprezintă de fapt un profit brut pentru firma creditoare şi un
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cost pentru firma care cumpără pe credit, care plăteşte la termen un preţ mai mare (mai mare
cu valoarea discountului respectiv).
Chiar dacă acceptăm faptul că clienţii nu sunt informaţi că preţul de vânzare la termen
este majorat, deoarece include costurile de refinanţare şi că ei nu ar cunoaşte mecanismele
interne ale creditului comercial, ei se vor orienta în mod natural către perioada de discount sau
perioada de creditare.
Un discount mai mare ar determina obţinerea unui profit financiar semnificativ pentru
firma creditoare, dacă un număr suficient de mare de clienţi vor opta pentru plata amânată şi
vor cumpăra pe credit. Acest lucru nu este foarte probabil, deoarece clienţii vor fi atraşi de
discountul mai mare şi vor plăti îndeosebi la vedere.
Un discount de valoare mai mică îi va încuraja pe clienţi să cumpere pe credit şi să
achite un preţ mai mare la scadenţa finală, contribuind astfel la obţinerea unei rentabilităţi a
creditului comercial, vizată de către firma creditoare. Este însă evident că discountul mai
redus nu va contribui pe măsura aşteptărilor firmei creditoare la atingerea obiectivelor de
rentabilitate.
3. Elementele financiare de bază ale creditului comercial
Pentru a stabili în mod corect creditul comercial, astfel încât să-şi atingă obiectivele de
rentabilitate şi lichiditate, fără a afecta interesele clienţilor, firma care introduce creditul
comercial trebuie să-şi fundamenteze câteva componente financiare, cum ar fi: profitul brut de
pe urma acordării creditului, costurile suplimentare apărute de pe urma creditului, precum şi
profitul marginal faţă de situaţia anterioară, când firma vindea numai la vedere (Helfert, 2001,
Stancu, 2002, Fabozzi, Peterson, 2003).
3.1. Profitul brut de pe urma acordării creditului comercial
După cum am precizat anterior, principalul obiectiv al instituirii creditului comercial
este creşterea profitului ca urmare a vânzărilor sporite (Stancu, 2002, Fabozzi, Peterson,
2003). Acest obiectiv nu trebuie judecat pe termen scurt, deoarece uneori poate dura mai
multe luni sau chiar un an până ce vânzările sporite vor determina creşterea profitului pentru
firma care acordă creditul comercial.
Profitul brut obţinut de pe urma acordării creditului comercial (Pr1) poate fi exprimat
(Fabozzi, Peterson, 2003) în funcţie de cifra de afaceri (CA1) şi de marja costurilor variabile
(Mcv1):
Marja costurilor variabile (Mcv) poate fi determinată astfel:
Cifra de afaceri a firmei care acordă credit comercial poate fi exprimată ca un produs
între volumul de unităţi vândute (q1) şi preţul integral din factură stabilit după acordarea
creditului comercial (p1):
.
Revenind la calculul profitului brut (Pr1) obţinut de către firmă, ca rezultat al acordării
creditului comercial, vom obţine:
În care:
q1 – cantitatea de produse vândute ca rezultat al instituirii creditului comercial. În mod
normal, cantităţile vândute vor creşte după acordarea creditului, comparativ cu cantităţile
vândute anterior (q0), sau
;
p1 – preţul integral din factură practicat după acordarea creditului. În condiţii normale
(în care firma nu doreşte să-şi reducă profitul de exploatare ca rezultat al acordării creditului şi
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al suportării costurilor de refinanţare pentru perioada de creditare) acest preţ va fi mai mare
decât preţul anterior, adică p1 > p0;
cv1 – costul variabil pe unitatea de produs, rezultat după acordarea creditului şi format
de regulă din costurile materiale directe şi din salarii directe. Este destul de probabil că acest
cost nu va fi diferit faţă de costul variabil pe unitatea de produs înregistrat anterior (cv0),
deoarece aceste costuri nu se modifică de obicei o dată cu evoluţia cantităţilor vândute.
Putem observa că profitul brut obţinut de pe urma creditului comercial depinde de
cantităţile vândute, de noul preţ de facturare şi de costul variabil pe unitatea de produs.
, în care firma vindea numai la vedere,
Profitul obţinut în situaţia anterioară (
contra disponibil, poate fi exprimat de asemenea ca produs între cifra de afaceri şi marja
costurilor variabile:
La prima vedere, profitul obţinut ca rezultat al instituirii creditului comercial este
semnificativ mai mare faţă de profitul obţinut anterior (
, deoarece atât
cantităţile vândute, cât şi marja costurilor variabile sunt mai mari, comparativ cu valorile
înregistrate anterior acordării creditului (q1 > q0 şi mcv1 > mcv0).
Totuşi, există alte elemente care apar ca rezultat al acordării creditului comercial, cum
ar fi costul acordării discountului, costurile de administrare a creditului şi costul creanţelor de
slabă calitate. Toate acestea determină o reducere semnificativă a profitului marginal obţinut
după acordarea creditului, comparativ cu profitul anterior când firma vindea numai la vedere,
contra disponibil.
3.2. Costurile suplimentare aferente acordării creditului comercial
Creditul comercial implică nu numai câştiguri suplimentare pentru firmă, ci şi unele
costuri suplimentare.
În primul rând, odată ce creditul comercial este acordat, compania va trebui să
angajeze personal suplimentar pentru a ţine evidenţa fiecărui act de vânzare şi a fiecărui
client, indiferent dacă acesta cumpără la vedere sau prin intermediul creditului comercial. În
afara costurilor suplimentare cu personalul, vor apărea costuri materiale, chirii, cheltuieli de
comunicaţie, amortizări suplimentare. Toate aceste costuri însumate determină costurile
administrative ale creditului comercial.
În al doilea rând, apare costul discountului acordat. Acesta nu este un cost propriu-zis,
ci mai degrabă un profit nerealizat, deoarece firma nu mai câştigă 3,09% (în exemplul nostru)
asupra clienţilor care cumpără plătind la vedere, acordându-le un discount de 3% faţă de
preţul (majorat) integral din factură, plătit de către clienţii care cumpără pe credit.
Costul discountului acordat (Cd) se determină după cum urmează (Fabozzi, Peterson,
2003):
De exemplu, dacă vânzările firmei în urma acordării creditului sunt de 10 milioane de
lei, şi 25% dintre clienţi acceptă discountul de 3% şi plătesc la vedere, atunci costul
discountului va fi de 75.000 lei:
Cd = 10.000.000 x 0,25 x 0,03 = 75.000 lei.
În acest caz, cei 75.000 de lei reprezintă un profit nerealizat, deoarece o parte dintre
clienţi nu acceptă creditul comercial şi aleg să beneficieze de pe urma discountului propus de
către firmă pentru plata rapidă.
În al treilea rând, un alt cost suplimentar este costul capitalului investit (imobilizat)
în creanţe. În exemplul ilustrat, pentru perioada cuprinsă între ziua a 6-a şi ziua a 35-a, firma
rămâne în gol de finanţare, deoarece le livrează clienţilor bunuri în care a investit bani, ce nu
vor fi recuperaţi decât după 30 de zile. În această perioadă de 30 de zile, firma trebuie să să-şi
plătească angajaţii, furnizorii, impozitele, precum şi dobânzile către băncile care finanţează
golul de resurse apărut ca rezultat al vânzărilor pe credit.
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Costul capitalului investit (Cki) poate fi determinat astfel:

Vânzările pe credit ale firmei într-o anumită perioadă
În care:
o
Numărul de perioade de creditare se determină împărţind 365 la durata perioadei
de creditare, respectiv 365/(35 – 5) sau 12,16 perioade în exemplul nostru;
o
Rcv reprezintă rata costurilor variabile şi exprimă partea dintr-un leu de vânzări
ce desemnează banii investiţi de firmă pentru a obţine 1 leu de vânzări. Poate fi determinată
dintr-o formă a ecuaţiei valorii, respectiv cifra de afaceri (CA) egală cu suma dintre costurile
variabile (Cv) şi profit (Pr):
CA = Cv + Pr.
Dacă împărţim totul prin cifra de afaceri vom obţine:

Sau
1
(100%) = Rata costurilor variabile + Marja costurilor variabile.
o
Rco este rata costurilor de oportunitate, respectiv nivelul la care firma îşi poate
valorifica alternativ banii pe care îi investeşte în creditul comercial acordat clienţilor săi.
Drept cost de oportunitate pot fi utilizate mai multe repere, cum ar fi rata rentabilităţii
activelor nete sau rata rentabilităţii activelor.
Dacă analizăm retrospectiv eficienţa creditului comercial, investiţia în creanţe poate fi
determinată după cum urmează (Dincă M. et al, 2006):
,
Cki =
În care:
= creşterea soldului mediu al conturilor de creanţe aferente creditului
comercial de la un an la altul, datorată în principal introducerii creditului.
Produsul dintre rata costurilor variabile şi vânzările medii pe credit dintr-un ciclu de
vânzări reprezintă investiţia firmei într-un ciclu de creditare comercială:

În final, dacă înmulţim investiţia cu rata costului de oportunitate, obţinem costul
capitalului investit sau imobilizat în clienţi.
În funcţie de calitatea clienţilor atraşi suplimentar, ca rezultat al instituirii creditului
comercial, firmele pot înregistra şi o altă categorie de costuri, respectiv costul creanţelor
comerciale de slabă calitate. Acest cost provine din recuperarea lentă a încasărilor sau din
pierderile provocate de clienţii frauduloşi sau care dau faliment. Costul creanţelor de slabă
calitate poate fi exprimat ca pondere din vânzările suplimentare rezultate în urma institurii
creditului sau din vânzările totale obţinute după acordarea creditului comercial.
3.3. Determinarea profitului marginal de pe urma acordării creditului comercial
Eficienţa acordării creditului comercial poate fi apreciată în mod sintetic prin
compararea profitului obţinut după instituirea credituluit (Profit1) cu profitul obţinut anterior
(Profit0), atunci când firma vindea numai contra disponibil, la vedere:
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Eficienţa financiară a creditului comercial este obţinută atunci când diferenţa este
pozitivă sau Profit1 este mai mare decât Profit0.
Profitul net obţinut în urma acordării creditului comercial (Profit1) se poate determina
plecând de la profitul brut determinat anterior din care se scad costurile suplimentare aferente
creditului:
Profit1 = Profit brut (Pr1) – (Costul acordării discountului + Costul capitalului
investit in clienţi + Costurile de administrare + Costul creanţelor de slabă calitate).
Ne reamintim că profitul brut de pe urma acordării creditului (Pr1) poate fi determinat
astfel:
.
Diferenţa faţă de profitul anterior (Profit0) este că acesta din urmă nu avea costuri
suplimentare asociate, deoarece vânzările erau realizate numai la vedere, contra disponibil, şi
nu implicau eforturi de ţinere a evidenţei şi de recuperare a creanţelor.
O altă abordare a profitului marginal obţinut de pe urma creditului comercial poate fi
realizată pe baza structurii profitului aferent creditului.
Astfel, profitul marginal obţinut de pe urma instituirii creditului comercial provine din
două componente: componenta de exploatare şi componenta financiară.
Componenta de exploatare este obţinută datorită faptului că volumul de unităţi vândute
este de
sporeşte (q1 > q0), precum şi deoarece noua marjă a costurilor variabile (
regulă suficient de mare pentru a acoperi noile costuri fixe (CF1) şi pentru a asigura un profit
de exploatare mai mare. Noua marjă a costurilor variabile (
este de asemenea mai
mare decât marja anterioară a costurilor variabile (
, deoarece indicele preţurilor
(Ip) este mai mare faţă de indicele costurilor variabile (Icv):
p1 > p0, cv1
cv0.
Ip > Icv.
Dintre costurile fixe suplimentare pot fi menţionate o mare parte din costurile
administrative induse de creditul comercial, cum ar fi chiriile, utilităţile, salariile, furniturile
de birou şi altele.
Componenta financiară a profitului rezultă din modul de fundamentare a perioadei de
creditare. Discountul este în acelaşi timp şi o creştere procentuală a preţului, suportată de
clienţii care cumpără pe credit. Mărimea discountului are la bază îndeosebi costurile de
finanţare suportate de către firmă pe perioada în care acordă credit clienţilor săi. De asemenea,
firma trebuie să includă în calcul şi pierderile provocate de creanţele de slabă calitate, care pot
să apară în cadrul procesului de creditare.
Componenta financiară a profitului va apărea dacă noul preţ de vânzare (p1) va fi mai
mare decât preţul anterior de vânzare (p0) multiplicat cu influenţa procentuală a discountului:
Influenţa discountului acordat poate fi exprimată după cum urmează:

Ponderea vânzărilor pe credit =

Vânzări pe credit
Vânzări totale obţnute în urma implementării creditului

Discountul poate fi stabilit pentru a ţine cont şi de influenţa creanţelor de slabă
calitate. După stabilirea politicii de creditare, rezultatele efective obţinute de pe urma
implementării creditului comercial pot fi analizate cu ajutorul mai multor indicatori financiari
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şi non-financiari (Helfert, 2001, Friedlob, Schleifer, 2003), iar managerii financiari şi de
vânzări pot lua măsurile corective ce se impun.
4. Concluzii
Diferenţa dintre componenta de exploatare şi cea financiară a profitului aferent
creditului comercial este utilă pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea
rentabilităţii de ansamblu a creditului comercial. Introducerea creditului comercial trebuie să
conducă nu numai la creşterea cifrei de afaceri, ci şi la creşterea sustenabilă a valorii firmei,
care implică o creştere moderată dar constantă a eficienţei activităţii şi a profiturilor.
Tendinţa unor firme de a obţine profituri rapide este ponderată de reacţia clienţilor şi
de răspunsul principalilor competitori. Negocierea şi respectarea intereselor celorlalţi parteneri
de afaceri, ca trăsături necesare pentru atingerea obiectivului de creştere sustenabilă a valorii
firmei, sunt de asemenea cerute şi în fundamentarea practicilor de creditare comercială, dacă
firma doreşte să aibă succes în acest demers de dezvoltare.
Creanţele sunt o investiţie pe termen scurt şi ca atare, ele nu pot ignora criteriul
general de optimizare (sau uneori chiar minimizare) impus tuturor activelor circulante.
Mărimea creditului comercial trebuie să fie stabilită şi ajustată în mod corespunzător cu
efectele utile pe care le generează: vânzări mai mari şi profituri sporite. În acest sens, creditul
comercial trebuie să fie acordat doar clienţilor cu o situaţie financiară solidă şi cu o reputaţie
pe măsură.
Există şi situaţii în care criteriile financiare pot trece temporar în plan secund. De
exemplu, dacă principalii concurenţi ai unei firmei decid să introducă creditul comercial,
firma respectivă va trebui să le egaleze oferta, chiar dacă într-o primă fază operaţiunea nu va
conduce la obţinerea de profit. De asemenea, firmele pot planifica obţinerea unei rentabilităţi
progresive, chiar dacă pe termen profitul poate să scadă.
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Rezumat. Cererea tot mai mare de enegie, creşterea preţului la sursele primare de
energie, precum şi preocuparea constantă la nivel mondial de reducere a emisiilor de carbon
din atmosferă au determinat reorientarea spre producerea de energie regenerabilă, menită
să susbtituie combustibilul fosil cu surse regenerabile de energie (biomasă, energie solară,
eoliană, hidro, geotermală etc.). Având în vedere că capacităţile de producere a energiei din
surse regenerabile sunt destul de reduse, sunt necesare investiţii masive în acest sector de
activitate.
Cuvinte-cheie: investiţii; finanţare; producere energie din surse regenerabile.
Coduri JEL: Q42,L94.
Coduri REL: 8D,18D.
1. Introducere
Producerea energiei regenerabile ne oferă posibilitatea de a diminua emisiile de
carbon din atmosferă, de a dezvolta noi sectoare industriale, dar şi de a îmbunătăţi securitatea
energetică a ţărilor prin securizarea aprovizionării, crearea unei pieţe libere de energie
electrică cel puţin la nivel regional şi realizarea unei corelaţii între resursele energetice şi
politică de dezvoltare durabilă.
Atât la nivel naţional, cât şi la nivel global sunt necesare eforturi susţinute în vederea
sprijinirii dezvoltării de noi tehnologii de înaltă eficienţă energetică şi a implementării
acestora în scopul producerii de energie din surse regenerabile (E-SRE). Pe lângă factorii de
ordin tehnic care pot încetini ritmul de dezvoltare al acestui sector, există o serie de factori
non-tehnici care acţionează ca o barieră în dezvoltarea cât mai rapidă a acestui sector.
- costul ridicat de achiziţie al noilor tehnologii,
- lipsa unui mecanism eficient de promovare a E-SRE,
- intervenţia statului în stabilirea preţului de vânzare a energiei, ceea ce poate
conduce uneori la preţuri care nu reflectă integral toate costurile producerii, transportului şi
distribuţiei energiei,
- oferta scazută de produse destinate finanţării unor nevoi specifice acestui sector.
Problemele cu care se confrunta investitorii în momentul adoptării unei decizii de
investiţii în acest domeniu, încep să se remedieze la nivel mondial prin implicarea unui numar
mare de guverne în rezolvarea acestor probleme.
2. Cercetare
Pentru a identifica punctele forte şi cele slabe, precum şi oportunităţile şi amentinţările
din domeniul investiţiilor din sectorul energetic, în România, vom folosi analiza SWOT.
Concluziile desprinse din cadrul acestei analize vor furniza o imagine mai clară asupra stării
actuale a investiţiilor în acest sector de activitate, precum vor şi schiţa linii de acţiune pe
termen mediu şi lung în vederea unei dezvoltari durabile a E-SRE.
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Puncte tari
- Localizarea geografică a ţării noastre conferă acesteia avantajul existenţei unui
potenţial variat de producere a energiei din surse regenerabile. Conform revistei Business
Standard potenţialul energiei eoliene este de 14.000 MW, de patru ori mai mare decât cel al
Bulgariei şi cu toate acestea puterea instalată a Bulgariei, de 160 MW, depăşeşte cu mult cea a
Romaniei care în prezent este de 12 MW.
Potrivit Ministerului Mediului, România prezintă potenţial pentru cinci surse de
energie regenerabilă: eoliană, solară, hidroenergie, termală şi biomasă. Repartiţia potenţialului
de producere a energiei electrice din surse regenerabile este redat în următorul grafic:

12%

4%

2%

17%

65%

biomasa
energie eoliana
energie solara
hidroenergie
energie geotermala+voltaica

Sursa: www.hidroelectrica.ro (SC Hidroelectrica SA).
Figura 1. Repartiţia potenţialului de producere a E-SRE în România

Distribuţia pe zone a potenţialului este redată în tabelul de mai jos:
Tabelul 1
Distribuţia pe zone a potenţialului de producere a E-SRE
Zonă
Moldova
Transilvania
Carpaţi
Subcarpaţi
Câmpia de Vest
Câmpia de Sud
Dobrogea

Biomasă
X

Energie
eoliana
X

Energie
solara

Hidroenergie

Energie
geotermala

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Sursa: www.mmediu.ro (Ministerul Mediului).

- Costuri reduse de scoatere din funcţiune a capacitatilor de productie a E-SRE
- Costuri reduse de producţie pe unitate de energie produsă. În ceea ce priveşte
sistemul hidroenergetic în anul 2007 SC Hidroelectrica SA, pricipalul furnizor de energie
electrică din resurse regenerabile din Romania, avea în exploatare capacităţi cu o putere de
6.361 MW, faţă de 6.325 MW în anul 2006. Costul de producere de către Hidroelectrica a 1
MW este în prezent de aproximativ 17 euro, după cum a relatat directorul general al
companiei, ing. Mihai David, spre deosebire de costul de productie al energiei în unităţile
termo, care se ridică la aproximativ 100 euro/MW/oră.
- Piaţa energiei electrice reprezintă o piaţă cu potenţial ridicat pentru energia din
surse regenerabile – După cum se poate observa din tabelul de mai jos, energia produsă în
România este îndreptată în proporţie mare spre consumul intern, o proporţie foarte mică fiind
exportată.
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Tabelul 2
Producţia şi consumul de energie electrică din România
Producţia totală de energie
Consum total intern de energie
Producţia totală de energie hidro
Energie hidro produsă de SC
Hidroelectrica SA

2005
59.729

2006
62.428

2007
61.397

56.813
20.292
20.103

58.173
18.327
18.235

59.297
15.916
15.807

Sursa: www.hidroelectrica.ro (SC Hidroelectrica SA).
- Costul forţei de muncă relativ scăzut – salariul mediu net este în prezent de
aproximativ 1.300 RON.
- Existenţa pe piaţa muncii a forţei de muncă calificată
- Procedura de repatriere a profitului nu este complicată. Regulamentul Băncii
Naţionale nr 4/2005 republicat stabileşte regimul valutar al rezidenţilor şi nerezidenţilor.
Conform art. 4 al regulamentului:
- Nerezidenţii au dreptul să dobândească, să deţină şi să utilizeze active financiare
exprimate în valuta şi în moneda naţională (leu).
- Nerezidenţii pot repatria şi pot transfera activele financiare deţinute.
- Existenţa pe piaţă a unor societăţi specializate care oferă asistenţă profesională de
calitate (domeniu fiscal, contabil, avocatură) atât investitorilor interni cât şi celor externi
- Existenţa unui cadru legal pentru producerea de energie din surse regenerabile –
Cadrul legal general pentru producerea energiei electrice – Legea 13/2007 (legea energiei
electrice în România), care conţine prevederi generale privind promovarea surselor
regenerabile.
Puncte slabe
- Scăderea ratingului de ţară – Datorită mediului economic şi politic instabil, Romania
a înregistrat în ultima perioadă o scădere a ratingului de ţară ceea ce poate determina o
schimbare de atitudine a unor posibili viitori investitori. Dacă la începutul anului 2009,
Moody’s menţinea pentru România ratingul „BAA2”, în luna septembrie Agenţia Coface,
reducea ratingul de la A4 la B.
- Gradul ridicat de corupţie – Indicele de Percepţie a Corupţiei, realizat de către
Transparency International pe 17 noiembrie 2009, atribuie României un punctaj de 3,8 din 10,
ceea ce ne clasifică pe ultimul loc al statelor membre ale Uniunii Europene, alături de
Bulgaria şi Grecia.
- Prognoza de contracţie a economiei pentru anul 2009 este de 8%, fără a exista prea
multe semne de redresare pentru anul 2010
- Datoria externă ridicată – Potrivit comunicatului Băncii Naţionale, în septembrie
2009, datoria externă a României se ridică la 33.85 miliarde euro, ceea ce poate detemina în
viitor o creştere a presiunii fiscale în vederea acoperirii ratelor devenite scadente
- Incertitudinea politică din ultima perioada
- Indicatori macroeconomici instabili: volatilitatea cursului, rata inflaţiei (BNR a
prognozat pentru finalul anului 2009 o rata de 4,5 lei/euro. Măsurile luate în ultima perioadă
pot determina instabilitate la nivelul indicatorilor macroeconomici şi pot influenţa în sens
negativ deciziile investitorilor) etc.
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Oportunităţi
- Existenţa unui cadru legislativ unitar, adecvat promovării şi utilizării energiei
regenerabile în Uniunea Europeană. La nivel de UE au fost adoptate măsuri concrete în
domeniul energiei regenerabile, măsuri care au fost preluate de către toate ţările membre ale
uniunii (Directiva Consiliului nr. 2003/87/CE din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem
de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de
modificare a Directivei nr. 96/61/CE a Consiliului preluată în legislaţia naţionala proprie prin
HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră, HG nr. 60/2998 pentru aprobarea Planului Naţional de alocare privind
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012 etc.).
- Mecanisme de finanţare a investiţiilor în producerea de resurse regenerabile, In
prezent există fonduri internaţionale şi naţionale pentru cercetarea şi dezvoltarea proiectelor
cu privire la energia din surse regenerabile. În 2009 prin Ordin al ministrului mediului a fost
aprobat Ghidului de finanţare a Programului privind producerea energiei din surse
regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro, urmând ca în perioada 09-27
noiembrie 2009, să se organizeze sesiunea de depunere a proiectelor, Ordin al ministrului
economiei nr. 1226/2009 privind aprobarea Listei finale a proiectelor de investiţii privind
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie electrică în sectorul
public pentru anul 2009-2010 etc.).
- Promovarea la nivel mondial a producţiei de E-SRE
- Abordarea cu responsabilitate de către guvernele ţărilor a problematicii
schimbărilor climatice ceea ce a determinat adoptarea unor decizii comune menite să reducă
emisiile de CO2 din atmosferă.
- Disponibilitatea continuă a surselor convenţionale de energie, ceea ce presupune
scăderea vulnerabilităţii în faţa epuizării sau a creşterii preţului combustibililor fosili, având în
vedere dependenţa din prezent faţă de aceste resurse limitate (de exemplu în prezent Uniunea
Europeană este dependentă de gazul rusesc).
Ameninţări
- Criza de pe pieţele financiare – dificultatea investitorilor de a atrage resurse
necesare investiţiilor în acest domeniu. Actuala criza economică a determinat o scădere
dramatică a nivelului de investiţii, care este în prezent combinată cu o degradare a
capacităţilor de producţie existente (o mare parte dintre capacităţile de producţie a energiei
hidro din Romania au fost realizare în perioada 1975-1989, necesitând în prezent capital în
vederea modernizării şi retehnologizării acestora).
- Scăderea preţului barilului de petrol. De la un maxim istoric de 147 dolari barilul,
atins în 2008, în prezent pretul barilului de petrol se situează în jurul a 80 $.
3. Investiţii în capacităţi de producere a energiei regenerabile în România
Din cele relatate anterior reiese ca România este o piaţă cu potenţial ridicat pentru
investitorii din acest domeniu de activitate.
În ceea ce priveşte rentabilitatea investiţiilor, în domeniul producerii energiei hidro,
spre exemplu, studiile realizate de către instituiţii specializate apreciază că proiectele de
microhidrocentrale devin rentabile în cazul uni preţ de vânzare între 20 euro/MWh şi 36,6
euro/MWh. Iniţierea şi punerea în aplicare de către stat a unor mecanisme de promovare a ESRE (emiterea şi valorificarea certificatelor verzi, drepturi de emisii de CO2, obligativitatea
tuturor furnizorilor de a achiziţiona o cotă anuale de E-SRE din total energie achiziţionată şi
furnizată etc.) pot duce la o îmbunătăţire a fezabilităţii unor astfel de proiecte.
În Romania HG nr. 1892/04.11.2004 stabileşte sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din resurse regenerabile prin combinarea sistemului cotelor obligatorii
combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi emise pentru cantităţile de
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energie regenerabilă produsă şi livrată în sistem. Prin intermediul acestei hotărâri se defineşte
certificatul verde ca fiind - documentul ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică
produsă din surse regenerabile de energie.
Pentru anul 2008, cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de
energie electrică în cuantum de 0,316% din energia electrică furnizată clienţilor finali este
stabilită de către Ordinul nr. 127/11.12.08 emis de către ANRE.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi prevăzut în
Ordinul ANRE nr. 22/2006 reglementează funcţionarea pieţei certificatelor verzi din
România, iar HG nr. 958/18.08.2005 stabileşte valoarea de minimă şi cea maximă pentru
tranzacţionarea unui certificat verde pentru perioada 2005-2012. Aceasta trebuie să se
încadreze între echivalentul în lei al sumei de 24 euro/certificat, respectiv echivalentul în lei
al sumei de 42 euro/certificat, calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a
României, pentru ultima zi lucrătoare a lunii decembrie din anul precedent.
Pentru anul 2020, targetul de producţie de E-SRE pentru ţara noastră din totalul
consumului intern brut de energie, este stabilit la un procent de 24% de către Directiva nr.
2009/28/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile.
Investiţii în domeniul producerii E-SRE în România:
În prezent în România, cea mai mare parte din energia regenerabilă produsă este
furnizată de către sectorul hidroenergetic. Conform datelor site-ului Hidroectrica SA, cel mai
mare producător de energie hidro, ponderea producţiei de energie electrică din resurse
regenerabile din total producţie de energie a înregistrat următoarele procente:
Ponderea p roducţiei de energie elect rică din resurse regenerabile din t ot al p roducţie
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Sursa: www.hidroelectrica.ro (SC Hidroelectrica SA).
Figura 2. Ponderea producţiei de energie electrică din resurse regenerabile
din total producţiei de energie

Din totalul producţie de energie din resurse regenerabile, ponderea producţiei din
sectorul energetic este majoritară.
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Figura 3. Ponderea producţiei de energie hidro din total producţiei de E-SRE
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În anul 2006 SC Hidroelectrica SA, a realizat investiţii atât din surse proprii, în
valoare de 740.592 mii lei căt şi provenite de pe piaţa creditelor bancare, în valoare de
559.408 mii lei. Investiţiile au fost orientate spre continuarea lucrărilor începute înainte de
1989, spre retehnologizări şi modernizări ale centralelor deja existente.
În anul 2007 SC Hidroelectrica SA a investit 1.050.000 mii lei, 750.000 mii lei
provenind din surse proprii şi restul din credite bancare. Anul 2007 a constituit deasemenea un
an important în avizarea studiilor de fezabilitate pentru realizarea unor proiecte de interes
naţional Stejaru-Bicaz şi Tarniţa-Lăpuşteşti.
Potenţialul hidroenergetic al României oferă în continuare celor ce doresc să
investească în acest domeniu resurse naturale suficiente în vederea dezvoltării unor noi
capacităţi de producţie. În anul 2005, potenţialul hidroenergetic al României era utilizat în
proporţie de 54 %.
Există deasemenea în prezent investitori care au achiziţionat microcentrale puse deja in
funcţiune care au fost privatizate de către SC Hidroelectrica SA. Numărul
microhidrocentralelor scoase spre privatizare atinge 150.
În ceea ce priveşte producţia de energie având ca şi sursă principală biomasa, în
România a fost inaugurată de către firma austriacă Holzindustrie Schweighofer o centrală la
Rădăuţi cu o capacitate de productie de 4,9 MW şi una la Sebeş, cu o capacitate de 2,4 MW.
Holzindustrie Schweighofer îşi doreşte să devină în România liderul pe piaţa producţiei de
energie folosind ca şi sursa biomasa şi intentioneaza să rezlizeze o nouă investiţie în acest
domeniu prin construirea unei centrala de cogenerare cu o capacitate de productie de 8,5 MW.
Valoarea totală a celor trei proiecte se ridică la aproximativ 45 de milioane de euro.
Compania Blue Planet Investments deţine în prezent în România un portofoliu format
din 12 proiecte eoliene în derulare, situate în diferite zone cu potenţial eolian ale ţării,
Dobrogea, Moldova, Banat cu termene de finalizare a proiectelor în perioada 2010-2014.
Ministrul interimar al economiei, Adriean Videanu anunţa la începutul lunii noimbrie
semnarea primelor şase contracte de finanţare nerambursabilă in cadrul “Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” privind investiţiile în
modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie E-SRE.Beneficiarii proiectelor sunt
Romconstruct Top SRL, Balkan Hydroenergy SRL, Unicom 3N 2000 SRL, Primăria
Municipiului Beiuş, SC Hidroeconstructia SA cu o valoarea totală a proiectelor potrivit
afirmaţiei ministrului de 269 milioane lei. Puterea instalată aferentă acestor proiecte este de
31,557 MWe putere electrică şi 30,55 MWt putere termică.
Pe plan internaţional, se urmăreşte realizarea de către un consorţiu german a unui
proiect de anvergură (costuri estimate de aproximativ 400 de miliarde de euro) de producere a
energiei electrice cu ajutorul energiei solare concentrate în deşertul Sahara şi livrarea acesteia
către pieţele locale şi europene. Astfel 15% din totalul de energie necesar pentru Europa ar putea
fi asigurat prin cadrul acestui proiect până în anul 2050, considerându-se că se poate începe
furnizarea, în funcţie de modul de demarare şi realizare a lucrărilor încă din anul 2015.
4. Concluzii
După cum s-a observat, piaţa producerii E-SRE este o piaţă cu potenţial ridicat, însă
totodata o piaţă cu costuri de investiţii ridicate.
România oferă posibilităţi multiple investitorilor de a obţine E-SRE, într-un cadru
legislativ reglementat, cu multiple facilităţi oferite de guvern şi cu posibilităţi de obţinere a
unor fonduri nerambursabile.
O soluţie pentru atragerea de capital necesar companiilor din acest domeniu îl
constituie piaţa de capital.
Modificările climatice pot determina schimbări de preferinţe ale investitorilor de pe
piaţa de capital care vor gasi atractive ofertele de acţiuni ale companiilor specializate în
producerea de E-SRE.
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Politica ce ar trebui adoptată de diferitele guverne în vederea sprijinirii investiţiilor în
sectorul producerii E-SRE trebuie să se bazeze pe:
- acordarea stimulentelor fiscale societăţilor care prin investiţiile lor contribuie la
diminuarea emisiilor de carbon din atmosferă, care vor determina atragerea de investitori în
acest sector de activitate. Stimulentele pot să se diminueze pe măsură ce scade preţul
tehnologiilor necesare dezvoltării producerii de E-SRE;
- strategii de eliminire a barierelor non-economice negociate între guvernele
diferitelor state, cum ar fi de exemplu accesul mai facil şi la preţuri reglementate la reţelele
electrice;
- scutiri la plata unor impozite şi taxe a investitorilor de pe piaţa de capital care
doresc să achiziţioneze acţiuni ale societăţilor producătoare de E-SRE.
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Rezumat. Capitalul de risc este considerat în literatura de specialitate resursă pentru
finanţarea cercetării-dezvoltării-inovării.Ca urmare, abordarea conceptului de capital de risc
se face în principal prin definirea şi clasificarea acestuia în funcţie de experienţă internă şi
internaţională.
Cuvinte-cheie: capital de risc; investitori; finanţare; inovare şi transfer de tehnologie.
1. Capitalul de risc – resursă pentru finanţarea cercetării-dezvoltării-inovării
1.1. Definiţii ale capitalului de risc
Originea capitalului de risc se află în organizarea expediţiilor spaniole şi portugheze
din secolele XV şi XVI. La acea epocă, navigatorii antreprenori şi aventurieri nu posedau
decât arta navigaţiei şi îndemânarea echipajului. De aceea, aceştia îşi găseau „sponsori”
(capitalişti aventurieri) pentru finanţarea expediţiilor destinate să aducă bogăţii din noile lumi.
Ideea de bază a finanţării acestor expediţii s-a menţinut şi în înţelegerea capitalului de
risc modern, cu deosebirea că pericolele sunt mai mici, iar antreprenorii nu riscă în aventura
industrială mai mult decât le permite realitatea.
Succesul companiilor, stabilite în regiunea Bostonului (SUA) sau în Silicon Valley (SUA),
în anii 1970/1980, a arătat că industria era într-o tendinţă evolutivă, că micile companii puteau
crea bogăţii şi că finanţarea trebuia să urmeze sau, chiar, să preceadă această evoluţie.
Capitalul de risc, ca terminologie, este traducerea defectuoasă a termenului american
de „venture capital” (Battini, 1988). Aceeaşi terminologie este folosită şi în literatura franceză
de specialitate, respectiv „Le capital – risque”, fără a exista vreo explicaţie cum aventura
(„Venture”) s-a transformat în „risc”.
Pierre Battini a propus următoarea definiţie a capitalului de risc: „Capitalul de risc
este o sursă specială de finanţare oferită firmelor necotate la bursă, care sunt noi sau care
prezintă o dezvoltare importantă”.
Capitalul de risc este o sursă specială de finanţare datorită următoarelor caracteristici
importante:
- această sursă de finanţare se află în afara circuitului bancar tradiţional;
- metoda decizională a acestor finanţişti este originală, în sensul că aceasta nu se
structurează pe criteriile tradiţionale ale posesorilor de creanţe;
- acţionarii-purtători ai capitalului de risc se comportă ca atare, şi nu ca simpli
spectatori.
Într-o exprimare simplificată, capitalul de risc este un aport de fonduri proprii, efectuat
de instituţii care se implică, mai mult sau mai puţin, în funcţionarea firmei, cu scopul de a
obţine un profit din revânzarea titlurilor ce le deţin. Acest scop explică orientarea către dosare
de afaceri viabile, care pot demonstra o dezvoltare compatibilă cu speranţa de profit.
Spre deosebire de bancherul clasic, care solicită garanţii patrimoniale, investitorul de
capital de risc apare, mai degrabă, ca un partener care lucrează pe un orizont mai îndepărtat şi,
deci, mai incert.
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Din cele arătate în literatură (An Introduction to venture Capital, 1999), se mai poate
evidenţia şi altă definiţie a capitalului de risc: „Capitalul de risc asigură aport de fonduri pe
termen lung, pentru sprijinirea firmelor necotate, în scopul creşterii şi dezvoltării acestora”.
Capitalul de risc se investeşte unei părţi din companie (acţiuni sau alte titluri) şi, drept
urmare, profitul investitorilor este dependent de creşterea şi de profitabilitatea afacerii.
1.2. Clasificarea capitalurilor de risc şi a investitorilor
După etapa din existenţa unei companii, în care intervine capitalul de risc (Battini),
acesta poate fi:
▪ capital de înfiinţare: finanţarea formării întreprinderilor în primi ani de existenţă;
▪ capital de dezvoltare: participarea la capitalul societăţilor existente, care au potenţial
de dezvoltare;
▪ capital de transmitere: destinat operaţiunilor de transmitere a puterii, în cadrul
societăţii, către asociaţii cei mai motivaţi sau către o echipă de manageri.
Criteriile după care se pot stabili tipurile de investitori în capitalul de risc sunt:
a) Statutul juridic şi fiscal:
- societate de capital de risc (SCR).
- societate financiară de inovare (SFI).
- fonduri comune de plasament cu risc (FCPR).
b) Specializarea pe tipuri de investiţii: de regulă, investitorii în capital de risc se
specializează pe un tip de intervenţie (capital de înfiinţare, capital de dezvoltare) fără a
exclude o diversificare prudentă.
c) Specializarea pe sectoare: aproape o treime dintre investitori prezintă o specializare
sectorială, determinată de perspectivele concrete de valorificare a unei expertize specifice;
specializarea sectorială poate fi în domenii ca informatica, biotehnologia, sănătatea etc.
d) Dimensiunea regională: pot exista trei categorii de investitori cu vocaţie regională,
respectiv aceia care au, în primul rând, o funcţie economică, aceia care înlocuiesc integral
capitalul de risc profesional independent şi structurile create de instituţiile financiare
regionale.
e) Originea fondurilor organizaţiilor de capital de risc: pot exista patru categorii de
fondatori ai organizaţiilor de capital de risc şi anume:
• puterile publice sau colectivităţile locale;
• grupurile industriale;
• grupurile bancare sau alte instituţii financiare;
• echipe independente.
Această clasificare a investiţiilor este utilă ofertanţilor de proiecte, în scopul
optimizării alegerii unui partener financiar compatibil.
Finanţarea prin capitalul de risc este o asociere, pe termen mediu, între o echipă de
manageri şi o echipă de finanţişti.
Iniţierea şi realizarea unei asemenea asocieri presupun următoarele etape:
• contactul preliminar.
• alegerea instrumentelor financiare.
• parteneriatul activ.
• ieşirea investitorului financiar.
2. Experienţa internaţională a finanţării inovării şi transferului tehnologic prin
capitaluri de risc
2.1. Evoluţia pozitivă a finanţării prin capitaluri de risc
Gândirea pragmatică americană a sesizat că, în zona valorificării rezultatelor CDI, una
din finanţările adecvate este cea prin „venture capital” (capital de risc). Evoluţia finanţării prin
capitaluri de risc a prezentat o creştere accentuată în SUA în perioada anilor '80, aşa cum se
constată din Figura 1 (NSB 98-1).
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Anul

Figura 1. Evoluţia finanţării prin capitaluri de risc în SUA şi Europa

Aceste surse de finanţare au fost orientate, preponderent, către firmele inovatoare şi au
permis finanţarea aplicării rezultatelor CDI. Chiar dacă la începutul anilor '90 dinamica
creşterii acestor finanţări s-a încetinit, după anul 1992, aceasta s-a revigorat puternic. În
aceeaşi perioadă, în SUA, PIB/cap de locuitor a crescut de la 26.426 USD în 1990 la 27.197
USD în 1997.
În Europa occidentală, finanţarea prin capitaluri de risc s-a răspândit mai ales în anii
'90, astfel încât acest tip de finanţare a crescut de la 6,1 miliarde USD în 1992 la 8,5 miliarde
USD în 1996. La nivelul anului 1995, finanţarea europeană prin capitaluri de risc reprezenta
19,5% din cea a SUA. Dintre ţările Europei occidentale, Anglia a investit 47,5% din totalul
fondurilor europene de capital de risc, Franţa, 15,3%, iar Germania, 12%. În Anglia, PIB/cap
de locuitor a crescut de la 18.364 USD în 1990 la 19.108 USD în 1995, în timp ce în Franţa a
crescut de la 20.051 la 20.675 USD/cap de locuitor, iar în Germania, de la 21.523 la 22.586
USD/cap de locuitor.
După exemplul de succes al SUA, rolul capitalului de risc creşte în Europa.
Companiile care înregistrează o foarte rapidă creştere necesită un acces la capitalul de risc, în
scopul găsirii resurselor financiare pentru investiţiile lor. Aceste capitaluri de risc constau din
fonduri acumulate de pe piaţa de capital prin operatori specializaţi. Investitorii europeni
cumpără acţiuni sau investesc în titluri convertibile în companii, în cadrul cărora devin
acţionari. Operatorii capitalului de risc investesc nu cu ideea de a primi imediat dividende, ci
în scopul de a permite companiei să se extindă şi, în final, să obţină un câştig din capitalul
investit.
Rolul acestor operatori constă în identificarea companiilor cu bune perspective, pentru
injectarea lor cu fonduri suficiente pentru creşterea acestora până la nivelul de a putea fi cotate
la Bursă.
Puţine companii îndeplinesc aceste trăsături şi se estimează că doar 4% din totalul
firmelor europene sunt suficient de atractive pentru a atrage capitalul de risc (CE, 2000).
Pentru perioada 1991-1995, s-a efectuat o analiză a impactului economic al capitalului
de risc asupra firmelor mici şi mijlocii din Europa, comparativ cu performanţele primelor 500
de companii. În figura 2 se arată rezultatele acestei analize.
Urmare a finanţării prin capital de risc, IMM-urile au crescut numărul de salariaţi cu
15%, faţă de doar 2%, cât au crescut cele 500 de firme din top. De asemenea, acestea şi-au
crescut cifra de afaceri cu 35%, mai mult decât au reuşit companiile din „TOP 500”.
Majoritatea managerilor acestor IMM-uri au arătat că, fără o injecţie de capital risc, ar fi
înregistrat creşteri mai mici sau chiar creştere zero.
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Figura 2. Impactul economic al capitalului de risc în Europa (1991-1995)

2.2. Dificultăţi ale finanţării prin capital de risc
În anul 1996, aproape 8 miliarde ECU au fost colectate în fonduri europene de capital
risc, ceea ce reprezintă o mică parte din fondurile real disponibile pentru investiţii de capital
de risc. Sectoarele tehnologice primesc gradual o parte din investiţiile financiare totale: o
medie de doar 24% din investiţiile europene se îndreaptă către dezvoltarea tehnologică,
comparativ cu 70% în SUA.
Tehnologiile Informaţiei şi Comunicării au beneficiat de 16% din totalul investiţiilor
europene în anul 1995, comparativ cu 13,5% în 1996. Investiţiile în biotehnologii au scăzut, în
aceeaşi perioadă, de la 8% la 6,5%. Totuşi, în valoare absolută, noile tehnologii atrag mai mult
capital de risc (441 milioane ECU în 1996, comparativ cu 320 milioane ECU în 1995), chiar
dacă numărul beneficiarilor investiţiilor de pornire (start-up) nu s-a schimbat semnificativ
(939 în anul 1995 şi 941 în anul 1996).
Operatorii de capital de risc remarcă o tendinţă pozitivă a orientării acestor fonduri
către întreprinderile inovative, dar sunt preocupaţi de câştigurile mici ale capitalurilor de
pornire, care rămân esenţiale pentru invenţiile provenind din cercetare.
Nevoile de finanţare ale IMM-urilor inovative sunt determinate de trei categorii de
factori:
- stadiul de dezvoltare a proiectului;
- măsura în care proiectul este inovator;
- stadiul de dezvoltare a companiei.
Principalele obstacole în activitatea de investiţii prin capital de pornire sunt:
a) Obstacole la finanţarea prin investitori direcţi:
- riscul;
- piaţa fragmentată şi ineficace;
- obiective nerealiste ale întreprinzătorului;
- riscul fiscal.
b) Obstacole la finanţarea prin capital de risc:
- raport slab între risc şi randament;
- organizaţiile de transfer tehnologic au resurse limitate;
- capacitate managerială scăzută.
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APRECIEREA EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR UTILIZÂND
RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ŞI INDICELE DE PROFITABILITATE
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Rezumat. În ciuda neajunsurilor pe care le manifestă, metodele RIR şi IP continuă să
fie larg utilizate ca tehnici de evaluare în bugetarea capitalului. Cu toate acestea, criteriul
RIR este adesea asociat problemei legate de faptul că se admite reinvestirea fluxurilor
financiare la RIR şi nu prin folosirea unei rate adecvate de actualizare. Ca urare, utilizarea
concomitentă a criteriilor VAN şi RIR conduce la un clasament diferit al investiţiilor. O
încercare de a corecta neajunsurile RIR s-a efectuat prin crearea ratei interne de rentabilitate
modificată (RIRM). În acest articol, propunem o alternativă de calcul a RIRM ce oferă
aceeaşi ordine de selecţie a investiţiilor ca şi VAN. În plus, raţionamentul dezvoltat îl utilizăm
pentru determinarea indicelui de profitabilitate modificat (IMP), indicator util în selecţia
investiţiilor de mărimi diferite ce oferă compatibilitate cu VAN.
Cuvinte-cheie: investiţii; indice de profitabilitate; rata cost-beneficiu; valoare
actualizată netă; rata internă de rentabilitate.
Cod JEL: G31.
Cod REL:11D.
Introducere
Teoria şi practica financiară recomandă ca în aprecierea eficienţei economice a
investiţiilor să se utilizeze mai mulţi indicatori. Aceasta deoarece niciun indicator de selecţie
nu apreciază eficienţa investiţiilor sub toate aspectele(1). Cu toate acestea, utilizarea
concomitentă a mai multor undicatori poate conduce la conflicte de selecţie făcând dificilă
alegerea variantei optime de proiect. Acest fapt este remarcat, cel mai adesea, la utilizarea
concomitentă a indicatorilor vaoare actualizată netă (VAN), rată internă de rentabilitate (RIR)
şi indicele de profitabilitate (IP). Deşi au fost propuse alternative de calcul, în special pentru
RIR, în vederea soluţionării potenţialelor conflicte de selecţie, acestea sunt mai dificil de
înţeles de către practicieni pentru a le utiliza frecvent în aprecierea eficienţei investiţiilor. De
pildă, pentru ca RIR să ofere aceeaşi ordine de selecţie a variantelor de proiect ca şi VAN, s-a
propus reflectarea RIR în baza reinvestirii fluxurilor finanaciare rezultate din exploatare
(Linn,1976). La rândul său, D.M. Shull (1992) foloseşte aceeaşi metodă pentru a calcula rata
rentabilităţii generale (RIRG), urmărind ca indicatorul propus să conducă la acelaşi clasament
al proiectelor de investiţii oferit de VAN.
Preocuparea pentru calculul RIR şi IP astfel încât cei doi indicatori să conducă la
acelaşi clasament al proiectelor de investiţii oferit de VAN rezultă din semnificaţia acestuia:
nivelul VAN reflectă creşteea valorii de piaţă a firmei în urma adoptării unui anumit proiect.
Relaţia de determinare a VAN poate fi scrisă astfel:
n

VAN =

CFn

∑ (1 + k )
i =1

n

−I

(1)

în care CF – fluxurile financiare obtenabile din exploatare aferente fiecărui an pe durata de
funcţionare n; k – costul capitalului specific investiţiei; I – nivelul cheltuielilor de investiţii.
Se poate remarca faptul că cei trei indicatori conduc la conflicte de selecţie a
variantelor de proiecte datorită următoareor aspecte:
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1) admit o rată diferită de retabilitate la care sunt reinvestite fluxurile financiare
rezutate din exploatare;
2) pentru variantele de proiecte se utilizează valori diferite ale capitalurilor ce urmează
a fi investite.
În aceea ce priveşte primul aspect, în calculul VAN se consideră că fluxurile financiare
nete ale exploatării (CF) sunt reinvestite la un randament egal cu dimensiunea costului
financiar al capitalului (k). În realitate, ceea ce se reinvesteşte nu este fluxul financiar al
exploatării, ci excedentul rămas după plata tuturor obligaţiilor (faţă de furnizorii de capitaluri
şi stat sub formă de impozite). Acest lucru poate fi privit ca o limită de reflectare a VAN(2).
Spre deosebire, în calculul RIR se consideră reinvestirea fluxurilor exploatării la o rată a
rentabilităţii egală cu însăşi RIR, în timp ce IP admite că investiţiile vor avea o rentabilitate
egală cu rata de actualizare.
În al doilea rând, conflictele de selecţie a variantelor de proiect rezultate din utilizarea
concomitentă a celor trei indicatori se datorează şi mărimilor diferite ale capitalurilor ce
urmează a fi investite, I. De remarcat este faptul că atunci când se urmăreşte aprecierea
eficienţei mai multor variante de proiect caracterizate de niveluri diferite ale cheltuielilor de
capital, este de admis că întreprinderea poate dispune de toate fondurile necesare pentru
implementarea oricăreia dintre acestea. Astfel, putem considera că întreprinderea poate
dispune de fondurile necesare chiar şi în cazul în care va adopta varianta cu nivelul cel mai
mare al cheltuielilor de investiţii. Prin urmare, se poate presupune că firma va efectua şi o
investiţie cu un nivel al cheltuielilor ce corespunde diferenţei dintre totalul fondurilor
financiare de care dispune şi cheltuielile aferente proiectului ales. Această presupunere nu se
menţionează în literatură. Ea se referă la faptul că din adoptarea variantei de proiect cu un
nivel mai redus al cheltuielilor de investiţii faţă de totalul capitalurilor disponibile, firma va
înregistra fonduri neutilizate în acel proiect, dar care pot fi investite astfel încât să se obtină un
nivel al rentabilităţii la nivelul costului de oportunitate.
Observăm că această diferenţă de fonduri financiare poate fi reinvestită la aceeaşi rată
a rentabilităţii utilizată în calculul VAN, astfel încât indicatorii RIR şi IP rezutaţi să folosească
aceeaşi presupunere folosită de VAN. Or, VAN a acestei „extrainvestiţii” este egală cu zero.
Aceasta înseamnă că fiecărei variante de proiect cu un nivel al cheltuielilor mai mic decât
suma maximă a fondurilor i se poate ataşa două fluxuri financiare: unul asociat proiectului în
analiză şi al doilea aferent diferenţei dintre nivelul maxim al fondurilor de investit şi
cheltuielile necesare proiectului analizat. În accepţiunea că diferenţa de fonduri poate fi
utilizată pentru efectuarea unei alte investiţii, fluxul financiar de ieşire aferent este reprezentat
de diferenţa, (I MAX − I) , căreia îi corespunde un flux de intrare la fiecare moment din n egal cu
(I MAX − I)(1 + k )n , în care I MAX – totalitatea fondurilor de care dispune intreprinderea pentru
investiţii în valoare prezentă; I – cheltuiala de investiţie, în valoare prezentă, aferentă variantei
de proiect cu un nivel al fondurilor mai mic decât I MAX ; k – costul capitalului(3). Folosind
pentru VAN relaţia (1), considerăm implicit investirea fondurilor din care rezultă o rată a
rentabilităţii egală cu costul capitalului, astfel încât VAN corespunzătoare diferenţei (I MAX − I)
este egală cu zero. Cu toate acestea, indicatorii IP şi RIR, aşa după cum sunt reflectaţi în
literatură, nu pot lua în considerare această diferenţă.
Indicatorul VAN este o mărime absolută a valorii pe care o adaugă un proiect de
investiţii la valoarea firmei ca urmare a realizării unui excedent de beneficii actualizate faţă de
cheltuielile de investiţii. Spre deosebire, RIR nu poate estima câtă valoare va fi adăugată
firmei urmare a implementării unui anumit obiectiv, caz în care se utilizează presupunerea
irealistă că fluxurile financiare obtenabile vor fi reinvestite rezultănd o rentabilitate egaă cu
RIR. Relaţia din care se se determină RIR poate fi scrisă astfel:
n

CFn

∑ (1 + RIR )
i =1

n

=0

(2)
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Apare evident că, pentru ca RIR să folosească aceeaşi modalitate de calcul a VAN
trebuie să se folosească nivelul costului capitalului ca fiind rentabilitatea degejată din
reinvestirea fluxurilor financiare. La rândul său, IP arată profitabilitatea relativă a oricărui
proiect sau valoarea prezentă a beneficiilor pentru fiecare unitate monetară de capital investit,
caz în care se utilizează presupunerea de reinvestire a fluxurilor la o rată a rentabilităţii egală
costurilor de capital.
În anul 1992, Shull a prezentat o metodă de calcul a RIR cu ajutorul căreia să se
selecteze proiectele de investiţii în funcţie de valoarea de piaţă adăugată, astfel că rata
rentabilităţii generale (RIRG) oferă compatibilitate cu VAN în selecţia proiectelor de
investiţii. În cele ce urmează, demonstrăm că şi prin utilizarea relaţiei pentru RIRG pe care o
propunem, luând în considerare observaţiile de mai sus, se poate obţine aceeaşi ordine de
selecţie a proiectelor de investiţii oferit de VAN, raţionament pe care îl vom folosi la
fundamentarea indicelui de profitabilitate modificat.
Aprecierea eficienţei economice a investiţiilor utilizând rata internă de
rentabilitate modificată
Shull numeşte rata internă de rentabilitate generală (RIRG) ca fiind rata rentabilităţii ce
rezultă din compunerea (actualizarea la momentul n) a fluxurilor financiare ale exploatării (în
care sunt incluse şi excedentele rămase la dispozitia firmei în urma tuturor obligaţiilor de
plată, înregistrate în anul anterior). RIRG poate fi reflectată astfel:
1) ca rată internă de rentabilitate modificată (RIRM) sau medie, care ţine seama de
faptul că fluxurile financiare pozitive obtenabile din funcţionarea unei investiţii vor fi folosite
inclusiv pentru acoperirea eventualelor pierderi din anii viitori. În acest caz, valoarea
terminală implicată în calculul RIRM va fi o valoare prezentă a excedentelor monetare
rezultate după acoperirea pierderilor. În acelaşi context, cheltuielile de investiţii aferente
proiectului sunt reprezentate de valoarea prezentă a fondurilor de investit, la care seadaugă
eventualele pierderi nete rezultate pe parcursul exploatării;
2) ca rată de rentabilitate (RIR*) ce consideră valoarea terminală ca funcţie de fluxurile
financiare pozitive (fără acoperirea pierilor din acestea în anii viitori).
Rata internă de rentabilitate generală, RIRG, propusă de Shull este următoarea(4):
1

⎛ VT ⎞ n
RIRG = ⎜
⎟ −1
⎝ I ⎠

(3)

în care, VT – valoarea terminală calculată prin compunerea fluxurilor financiare nete cu o rată
de actualizare aflată la nivelul costului financiar al capitalului; I – valoarea prezentă a tuturor
fluxurilor financiare de ieşire; n – durata de funcţionare a investiţiei.
Luând în considerare observaţiile de mai sus, pentru calculul RIRG folosind relaţia
(3) avem în vedere fluxurile financiare nete pozitive compuse cu rata de actualizare către
momentul n, iar cele nete de ieşire le actuaizăm către momentul 0. Din aceste calcule vom
obţine suma totală a efortului financiar la momentul 0, iar, pe de altă parte, beneficiile nete
actualizate la momentul n. În condiţiile în care din funcionarea unei investiţii A se obţin în
anumite perioade şi pierderi, scriem relaţia (3) astfel:
RIRG A = RIRM A

⎛ VTA + (I MAX − I A )(1 + k ) n
=⎜
⎜
I MAX
⎝

1

⎞n
⎟ −1
⎟
⎠

(4)

în care VTA - valoarea compusă a fluxurilor financiare nete din exploatare; I MAX – maximul
valorii prezente a fondurilor ce pot fi investite; I A - cheltuielile de investiţii aferente
proiectului A.
Admitem că pentru implementarea variantei A de investiţie este necesar un nivel al
cheltuielilor mai mare decât pentru proiectul B:
IA > IB
(5)
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(

⎛ VTB + I A − I B )(1 + k )n
RIRGM B = RIRM B = ⎜
⎜
IA
⎝

(

)

⎛ VT + I A − I A )(1 + k )n
şi RIRGM A = RIRM A = ⎜⎜ A
IA
⎝
Dacă RIRGM A = RIRM A ⇔ RIRGM B = RIRM B

(

1
⎞n

)⎞⎟
⎟
⎠

1
n

(6)

−1

1

⎞n
⎟ − 1 = ⎛⎜ VTA
⎜ I
⎟
⎝ A
⎠

1

⎞n
⎟⎟ − 1
⎠

(7)
(8)

)

1
n ⎞n

⎛ VT + I − I )(1 + k )
⎛ VT
⎟
înseamnă că ⎜⎜ A ⎟⎟ ⇔ ⎜⎜ B A B
⎟
I
A
⎝ IA ⎠
⎝
⎠

adică

VTA

(1 + k )

n

⇔

de unde rezultă

VTB

(1) + k ) n
VTA

(1 + k )

n

(9)

+ (I A − I B )
− I A = VAN A ⇔

(10)
VTB

(1 + k )n

(11)

− I B = VAN B

Corectitudinea raţionamentului nostru poate fi demonstrată şi pentru cazul în care
cheltuielile de investiţii aferente proiectului B sunt mai mari decât cele ale proiectului A.
Exemplu
Vom utiliza datele aferente fluxurilor financiare pentru proiectele A, B, C, D pentru a
ilustra indicatorii folosind ecuaţiile de mai sus. Prespunem că proectele au acelaşi risc.
Fluxurile financiare sunt corespunzătoare valorilor lor sperate, ajustate la impozite, amorizare
şi valorile reziduale. Totodată, deoarece fiecare proiect încorporează atât active imobilizate,
cât şi capital de lucru suplimentar, cheltuielile de investiţii includ variaţia netă
corespunzătoare a capitalului de lucru. În fine, admitem înregistrarea fluxurilor financiare la
sfârşitul fiecărui an, costul financiar al capitalului fiind de 20% pe an, acelaşi pentru fiecare
proiect.
Tabelul 1
Fluxurile financiare aferente proiectelor A, B, C, D
şi nivelele VAN şi RIR obţinute (u.m.)
Timp
(ani)
0
1
2
3
RIR (%)
VAN (u.m.)

A
(40,00)a
20,00
(40,00)a
100,00
26,74
6,76

Fluxuri financiare aferente proiectelor:
B
C
(40,00)a
(40,00)a
36,00
0,00
a
(20,00)
0,00
100,00
150,00
58,24
55,36
33,98
46,80

D
(80,00)a
0,00
0,00
150,00
23,31
6,80

a

Reprezintă cheltuiala netă de investiţie sau costul iniţial. Parantezele inducă un numar negativ sau un
flux financiar de ieşire.

Rezultatele obţinute pentru VAN şi RIR reflectă contradicţii privind varianta optimă
de proiect. Astfel, varianta C rezultă a fi optimă în funcţie de indicatorul VAN, în timp ce
nivelele RIR indică B ca fiind optim. Ordinea de clasament oferită de VAN este: C > B > D >
A, iar utilizând RIR rezultă: B > C > A > D.
În acest caz, procedăm la determinarea RIRG pentru cele patru variante de investiţii.
Astfel, în tabelul următor însumăm fluxurile financiare ontenabile în primul an de funcţionare
(compuse pentru o singură perioadă cu rata de actualizare) la fluxurile aferente anului 2 pentru
care se obţin inclusiv pierderi din exploatare, astfel că rezultă:
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Tabelul 2
Fluxurile financiare cumulate aferente anului 1 şi 2 de funcţionare
pentru variantele de proiect (u.m.)
Timp
(ani)
0
1
2
3

A
(40,00)
0,00
(16,00)
100,00

Fluxurile financiare cumulate:
B
C
(40,00)
(40,00)
0,00
0,00
23,20
0,00
100,00
150,00

D
(80,00)
0,00
0,00
150,00

În acelaşi context, pierderile nete din exploatare rezultate le actualizăm pentru
momentul 0, iar toate fluxurile financiare pozitive obţinute în tabelul de mai sus le actualizăm
pentru momentul n. Rezultatele le centralizăm în tabelul de mai jos în care reflectăm inclusiv
nivelele rezultate ale indicatorilor RIRG, RIRM şi VAN:
Tabelul 3
Nivelurile rezultate ale indicatorilor RIRGM, RIRM şi VAN
pentru variantele de proiect (u.m.)
Timp
(ani)
0
1
2
3
RIRG
(%)
RIRM
( %)
VAN
(u.m.)

A
(51,11)
0,00
0,00
100,00
25,07

Fluxurile financiare aferente proiectelor pentru calculul RIRGM şi RIRM:
D-A
Total
B
D-B
Total
C
D-C
Total
(28,89) (80,00) (40,00) (40,00) (80,00) (40,00) (40,00) (80,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,92
149,92 127,84 69,12
196,96 150,00 69,12
219,12
20,00
47,30
20,00
55,36
20,00

D
(80,00)
0,00
0,00
150,00
23,31

23,28

35,03

39,91

23,31

6,76

33,98

46,80

6,80

Observăm că valorile actualizate nete pentru cele patru variante de proiect coincid cu
cele din tabelul 1 în care am folosit fluxuri financiare necumulate. De asemenea, obţinem
acelaşi clasament al proiectelor de investiţii oferit de indicatorii VAN şi RIRM: C > B > D >
A. În tabelul de mai jos procedăm la centralizarea fluxurilor financiare şi a rezultatelor
obţinute pentru RIR*:
*

Tabelul 4

Nivelurile rezultate ale RIR pentru variantele de proiect (u.m.)
Timp
(ani)
0
1
2
3
RIR* (%)
RIRM (%)
VAN(u.m.)

A
(66,77)
0,00
0,00
128,80
23,87

Fluxurile financiare aferente proiectelor pentru calculul RIR*:
D-A
Total
B
D-B
Total
C
D-C
Total
(12,33) (80,00) (53,89) (26,11) (80,00) (40,00) (40,00) (80,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,13
149,93 151,84 45,12
196,96 150,00 69,12
219,12
20,00
41,24
20,00
53,36
20,00
23,28
35,03
39,91
6,76
33,98
46,80

D
(80,00)
0,00
0,00
150,00
23,31
23,31
6,80

Potrivit rezultatelor obţinute, nivelurile RIRG şi RIRM coincid, fără să fie aceleaşi cu
cele pentru RIR*.În acelaşi context, pentru VAN obţinem rezultate identice cu cele din
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Tabelul 1. Ordinea de clasament a proiectelor prin utilizarea VAN, RIRG şi RIRM este
aceeaşi: C > B > D > A, rezultând C optim.
Tabelul 5
Clasamentul proiectelor de investiţii în funcţie de indicatorii calculaţi (u.m.)
Clasament după RIR*
(%)
IC
53,36
II B
41,24
III A
23,87
IV D
23,31

Clasament după RIRM
(%)
IC
39,91
II B
35,03
III D
23,31
IV A
23,28

Clasament după RIRG
(%)
IC
55,36
II B
47,30
III A
25,07
IV D
23,31

Clasament după VAN
(%)
IC
46,80
II B
33,98
III D
6,80
IV A
6,78

Aprecierea eficienţei economice a investiţiilor utilizând indicele de profitabilitate
modificat
În analiza variantelor de investiţii se utilizează şi rata beneficiu/cost sau indicele de
profitabilitate, IP, utilizând relaţia:
IP =

(VAN + I)
I

(12)

în care, VAN, I – valoarea actualiată netă, respectiv cheltuielile de investiţii aferente variantei
de proiect.
Un proiect poate fi aceptabil dacă IP este mai mare decât 1,0; în funcţie de IP, se va
alege proiectul cu nivelul indicatorului cel mai mare. Din punct de vedere matematic,
indicatorii VAN, RIR şi IP conduc la fundamentarea aceleiaşi decizii de acceptare sau
respingere în cazul proiectelor independente: dacă un proiect prezintă VAN mai mare decât
zero, RIR va fi superioară costului de capital, iar IP va fi mai mare decât 1,0. Cu toate acestea,
VAN, RIR şi IP pot conduce la o altă ordine de selecţie în cazul proiectelor concurente,
apărând conflicte între cele trei metode atunci când este comparată eficienţa investiţiilor.
Indicatorul IP poate conduce la un alt clasament al proiectelor de investiţii faţă de cel
oferit de VAN în condiţiile în care nivelul cheltuielilor de investiţii diferă de la o variantă la
alta, inlusiv datorită neluării în considerare a diferenţei de cheltuială de investiţie dintre
nivelul maxim şi cel al variantei supusă analizei.
Prin definitie, rata cost beneficiu ia în considerare raportul dintre valoarea prezentă a
fluxurilor de intrare şi a celor de ieşire. Ajustarea acestei relaţii impune şi includerea valorii
prezente corespunzătoare diferenţei (IMAX-IA) în componenţa indicelui de profitabilitate în
varianta sa modificată (IPM). Astfel, pentru proiectul A, indicele de profitabilitate modificat
poate fi scris după cum urmează:
IPM A =

VP(+ )A + (I MAX − I A )
VP(− )A + (I MAX − I A )

(13)

în care, VP(+ )A , VP(− )A - valoarea prezentă (actualiată) a fluxurilor financiare nete de intrare,
respectiv de ieşire; I MAX - maximul valorii prezente ce poate fi investită în fiecare variantă;
I A - valoarea prezentă a cantităţii investite în varianta A.
Corectitudinea raţionamentului nostru în calcului IPM poate fi probată din nivelurile
acestui indicator ce trebuie să conducă la acelaşi clasament al proiectelor de investiţii oferit de
VAN. Pentru aceasta admitem că:
VP(+ )A + (I MAX − I A )
(14)
IPMA =
⇔1
VP(− )A + (I MAX − I A )
atunci, VP(+ )A + (I MAX − I A ) ⇔ VP(− )A + (I MAX − I A )

(15)

şi

(16)

VP(+ )A − VP(− )A = VAN A ⇔ 0
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Pe de altă parte, pentru a verifica concordanţa cu criteriul VAN este necesar ca:
VP(+ )A + (I MAX − I A )
VP(+ )B + (I MAX − I B )
(17)
IPMA =
⇔ IPM B =
VP(− )A + (I MAX − I A )
VP(− )B + (IMAX − I B )
Ştiind că VP(− )A + (I MAX − I A ) = VP(− )B + (I MAX − I B ) = I MAX
atunci,
şi

VP(+ )A + (IMAX − IA )
I MAX

⇔

(18)

VP(+ )B + (I MAX − I B )
I MAX

VP(+ )A − I A = VAN A ⇔ VP (+ )B − I B = VAN B

(19)
Exemplu
Luând în considerare datele din Tabelul 1, calculăm pentru fircare variantă de proiect
indicatorii VAN şi IP:
Tabelul 6
Fluxurile financiare aferente proiectelor A, B, C, D
şi nivelele VAN şi IP obţinute (u.m.)
Timp
(ani)

A

0
1
2
3
VAN (u.m.)
IP

(40,00)
20,00
(40,00)
100,00
6,76
1,17

Fluxuri financiare aferente proiectelor:
B
C
(40,00)
(40,00)
36,00
0,00
(20,00)
0,00
100,00
150,00
33,98
46,80
1,85
2,17

D
(80,00)
0,00
0,00
150,00
6,80
1,085

În acest caz, nu există contradicţie în alegerea variantei optime de proiect. Cu toate
acestea, clasamentul proiectelor în funcţie de VAN este: C > B > D > A în timp ce, în funcţie
de IP, rezultă: C > B >A > D. În tabelul de mai jos centralizăm nivelele IPM calculat cu relaţia
(13) pentru cele patru variante de investiţii:
Nivelele rezultate ale RIR*, VAN şi IPM pentru variantele de proiect (u.m.)
Timp
(ani)
0
1
2
3
RIR* (%)
VAN(u.m.)
IPM

A
(66,77)
0,00
0,00
128,80
23,87

Fluxurile financiare aferente proiectelor pentru calculul IPM:
D-A
Total
B
D-B
Total
C
D-C
Total
(12,33) (80,00) (53,89) (26,11) (80,00) (40,00) (40,00) (80,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,13
149,93 151,84 45,12
196,96 150,00 69,12
219,12
20,00
41,24
20,00
53,36
20,00
6,76
33,98
46,80
1,084
1,42
1,58

Tabelul 7

D
(80,00)
0,00
0,00
150,00
23,31
6,80
1,085

În tabelul de mai sus, variabilele financiare implicate în determinarea IPM, de pildă,
pentru varianta de investiţie A, le calculăm astfel:
• mărimea actualiată a fluxurilor financiare pozitive:
20/(1+20%)+100/(1+20%)3=74,54 u.m.
• valoarea prezentă a investiţiei aferentă proiectului, însumând cheltuielile de capital
cu pierderile nete aferente exploatării:
I A = 40 + 40 / (1 + 20% )2 = 67,77 u.m.
• în funcţie de cantitatea maximă ce poate fi investită, IMAX = 80 u.m., rezultă
(I MAX _ I A ) = 80 − 67,77 = 12,23 u.m.
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În aceste condiţii, indicele de profitabilitate modificat pentru varianta A de proiect
este:
IMPA =

74,54 + 12,23
= 1,084
67,77 + 12,23

Urmărind clasamentul proiectelor de investiţii în funcţie de IPM, potrivit datelor din
tabelul 7, constatăm: C > B > D > A, rezultând C optim.
Concluzii
În principiu, metoda VAN reflectă proprietăţile urmărite în procesele decizionale
privind investiţiile şi, ca atare, aceasta este o bună metodă pentru evaluarea proiectelor.
Deoarece metoda VAN este mai bună decât RIR şi IP, suntem tentaţi să argumentăm numai
nivelurile VAN rezultate, afirmându-se că acestea ar trebui să fie utilizate drept criterii de
acceptare. Cu toate acestea, RIR şi IP sunt familiare multor decidenţi ai firmelor şi sunt
frecvent practicate în evaluarea proiectelor. Prin urmare, este important să se înţeleagă
metodele RIR şi PI, precum şi limitele lor în procesul de evaluare a investiţiilor. De asemenea,
devine de interes înţelegerea alternativelor de calcul ale RIR şi IP în formele lor RIRM sau
IPM pentru a putea fi folosite într-o manieră raţională.
Note
(1)

Vezi M. Diaconu, „Decizia financiară privind investiţiile întreprinderii sub impactul politicilor
bugetare”, Editura Lumen, Iaşi, 2008.
(2)
Cu toate acestea, în cuantificarea fluxurilor financiar-monetare ale exploatării se admite reinvestirea
excedentelor la o rată a rentabilităţii plasamentelor pe termen scurt.
(3)
Pentru simplificarea expunerii, considerăm costul capitalului constant de la o perioadă la alta.
(4)
Vezi D.M. Shull, „Efficient Capital Project Selection Through-Based Capital Budgeting Technique”,
The Enfineering Economist, Vol. 3, No 1, 1992.
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Rezumat. Într-o perioadă de criză, politica de dividend are o importanţă mai mare în
decizia de investiţii decât în condiţii normale. In România unele companii au ales să
distribuie dividende, mizând pe efectul pozitiv al măsurii, încercând să îşi ţină investitorii
aproape, în timp ce alte companii au preferat să îşi ia măsuri de precauţie în contextul crizei,
păstrând întregul profit pentru vremuri grele.
Cuvinte-cheie: acţiune; dividend; BVB; politică de dividend; criză financiară.
Coduri JEL: G01, G10, G12.
Coduri REL: 11B, 11E.
Pe lângă diferenţa de curs, dividendul este cealaltă formă importantă de câştig pe o
piaţă de capital. Factorii care influenţează politica de dividend sunt de mai multe feluri.
Printre aceştia cei mai importanţi sunt:
● reglementările juridice, care restricţionează în anumite situaţii acordarea de
dividende;
● disponibilitatea numerarului, în sensul că o criză de lichidităţi poate crea dificultăţi
în acordarea de dividende;
● datoriile societăţii - în cazul unor firme cu datorii istorice mari, tendinţa este de a
reţine o cotă mai mare din profiturile obţinute pentru acoperirea acestora;
● posibilitatea accelerării sau amânării proiectelor de investiţii, factor care permite
unei firme să îşi respecte cu mai multă uşurinţă politica de dividend anterior stabilită;
● efectele politicii de dividend asupra costului capitalului: managerii trebuie să ţină
cont de efectul de semnal al dividendului;
● gradul de concentrare al acţiunilor şi preferinţele acţionarilor: capitalul social al unor
societăţi este concentrat în mâna unui singur acţionar sau a unui grup de acţionari. Astfel,
preferinţele acestora dictează în adoptarea unei practici privind acordarea dividendului.
Astfel, condiţionate de o anumită conjunctură, firmele adoptă o politică de dividend
conformă cu obiectivele stabilite. În ultimii ani s-au putut identifica societăţi cu o politică de
dividend mai stabilă decât altele, societăţi ai căror acţionari au votat, în fiecare an, repartizarea
unor cote apropiate din profitul net sub formă de dividende. Aşadar, acţiunile emise de aceste
societăţi au început să fie vânate tocmai prin prisma dividendelor, devenind interesante şi
pentru fondurile de investiţii, deschise sau închise. Ultimii ani au adus la bursă creşteri
importante, majoritatea acţiunilor au înregistrat evoluţii foarte bune, cu o dinamică ce o
depăşeşte pe cea a profiturilor obţinute. Acest lucru s-a datorat şi faptului că majoritatea
companiilor care în urmă cu trei-patru ani acordau dividende substanţiale şi-au redus fondurile
pentru dividende prin prisma orientării profiturilor companiilor către investiţii.
De asemenea, valoarea dividendelor acordate de companii nu mai poate să însemne un
adevărat câştig în condiţiile în care creşterea cotaţiilor determină randamente foarte reduse ale
dividendelor. Dar nici piaţa nu a mai reacţionat la fel ca în urmă cu trei-patru ani la anunţurile
privind dividendele, în sensul că valoarea acestora nu a justificat achiziţia de acţiuni în unele
cazuri. În schimb, mişcări mai puternice au avut loc la emitenţii care au anunţat acordarea
dividendelor sub formă de acţiuni gratuite. Explicaţia este simplă, această politică aducând
câştiguri mai ridicate dacă se analizează evoluţia Bursei în ultimii ani.
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În ultimii patru ani statistica privind numărul societăţilor care au acordat dividende din
totalul societăţilor cotate pe cele două secţiuni ale bursei (BVB şi Rasdaq) arată în felul
următor:
An
2005
2006
2007
2008

Societăţi cotate
258
219
222
153

Societăţi care au acordat dividende
59
53
82
69

Sursa: întocmit pe baza www.bvb.ro

Detaliate pe BVB şi Rasdaq am obţinut următoarele grafice:

100%
22

26

25

22

62

61

48
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80%
60%
40%

69

20%
0%
2005

societăţi cotate la BVB care au acordat dividende
societăţi cotate la BVB care nu au acordat dividende

Sursa: întocmit pe baza www.bvb.ro
Figura 1. Politica de dividend pe secţiuni ale Bursei – BVB
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societăţi cotate la RASDAQ care au acordat dividende
societăţi cotate la RASDAQ care nu au acordat dividende

Sursa: întocmit pe baza www.bvb.ro
Figura 2. Politica de dividend pe secţiuni ale Bursei – RASDAQ
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În ceea ce priveşte atitudinea societăţilor faţă de acordarea de dividende se observă că
majoritatea au ales să nu distribuie dividende, cu o singură excepţie, anul 2008 pe piaţa
alternativă de capital Rasdaq.
Dacă se ia în considerare rata dividendului, respectiv cota din profitul net alocată
fondului de dividende, în ultimii trei ani s-au înregistrat următoarele valori de referinţă:
2005
52.26
1.09
100.00

Mediana
Min
Max

2006
52.21
8.10
94.29

2007
51.97
1.75
99.19

2008
62.53
12.60
100.00

Sursa: întocmit pe baza www.bvb.ro

Din punctul de vedere al randamentelor oferite, valorile pentru perioada 2000-2008
sunt prezentate în tabelul următor:
Anul
Randamentul
dividendului

2000
7.48

2001
6.70

2002
4.97

2003
2.00

2004
1.45

2005
0.94

2006
1.72

2007
2.20

2008
9.4

Sursa: www.bvb.ro

O concluzie logică arată faptul că dividendele nu sunt aşa atractive, ceea ce nu justifică
o achiziţie de acţiuni prin prisma politicii de dividend. Acest lucru se vede foarte clar din
graficul următor, grafic ce compară randamentul dividendului cu rata inflaţiei şi rata medie a
dobânzilor la depozitele bancare înregistrate în aceeaşi perioadă.
50
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Randamentul dividendului
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2008

rata dobanzii la depozite

Acest grafic permite observarea unei situaţii paradoxale. Cele trei rate sunt
aproximativ egale tocmai în anul 2008, an în care s-a declanşat criza economică, şi care este
departe de a fi numită o perioadă normală. Însă în perioadele de boom economic se
evidenţiază o politică financiară generalizată a firmelor de a neglija acordarea de dividende,
ceea ce a dus la un mare dezinteres al posesorilor de fonduri în a le plasa pe piaţa de capital.
Pierderile din 2008, de peste 80% din valoare, înregistrate de companiile listate pe
piaţa reglementată a Bursei de la Bucureşti au făcut ca rolul analizei, indiferent de natura sa,
tehnică sau fundamentală, să scadă foarte mult, evoluţiile fiind determinate de „frica”
investitorilor. Reperele clasice au dispărut pentru investitori, nu mai există fundamente,
acţiunile s-au depreciat atât de mult încât par ieftine, dar există teama că se pot deprecia şi
mai mult.

522

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

523

Există şi societăţi care în ultimii ani au avut o politică constantă de dividend şi care au
obişnuit acţionarii cu recompensarea cu cote aproximativ egale an de an. Spre exemplu
Aerostar Bacau (ARS) a acordat dividende în proporţie de 65-75% din profitul net în fiecare
din ultimii cinci ani, având totodată şi un randament ridicat. De asemenea, Alro Slatina (ALR)
a mers pe o rată de distribuire de peste 100% în perioada 2001-2004, iar în 2005 şi 2006
societatea a alocat o parte importantă din profit acţionarilor (84%, respectiv 75%). Bermas
(BRM) şi Turbomecanica (TBM) au avut, de asemenea o politică constantă de repartizare a
dividendelor.
Dar foarte multe companii listate care au obţinut profit în 2007 au decis să-l
reinvestească, în vederea finanţării activităţii viitoare. În condiţiile în care dividendele sunt
mai rare la BVB, o alternativă pentru creşterea atractivităţii acţiunilor este reprezentată de
capitalizarea profitului şi acordarea de acţiuni gratuite. Această practică a fost pusă în aplicare
în ultimii ani de un număr mai mare de societăţi, care au început astfel să folosească piaţa de
capital drept motor de finanţare a activităţii. Dacă în urmă cu mai mulţi ani numai cateva
societăţi obişnuiseră investitorii cu asemenea politică, în ultimul timp au apelat la această
metodă din ce în ce mai mulţi emitenţi. De altfel, orientarea emitenţilor către acordarea de
acţiuni în locul dividendelor cash este o politică tot mai des întâlnită la BVB şi este posibil ca
în următorii ani numărul celor care vor primi numerar să scadă. Singurii emitenţi care vor mai
merge pe această politică vor fi, cel mai probabil, cei la care salariaţii deţin pachete
semnificative.
Ceea ce contează cel mai mult în prezent sunt politicile de dividende şi randamentul
acestora. În 2008 s-a văzut că, deşi deprecierile înregistrate de acţiuni au fost semnificative,
dividendele oferite au mai redus din pierderi. Piaţa fiind prea slabă, cel mai greu cântăresc
frica şi dorinţa de lichidităţi. Practic, toată lumea doreşte să aibă banii şi siguranţa pe care o
oferă lichidităţile în aceste momente de criză. Din cauza faptului că Bursa de Valori Bucureşti
nu are o istorie atât de îndelungată, în comparaţie cu cea din New York, de exemplu, nu mai
există praguri de analiză tehnică. La BVB se observă un trend de creşteri, după care o mare
scădere, nefiind format un ciclu bursier. Astfel toate reperele s-au dizolvat odată cu
declanşarea perioadei de criză. Făcând o comparaţie între achiziţiile puternice din perioada
‘98-99 şi vânzările semnificative din jumătatea anului 2007 şi anul precedent, se poate
observa că plasamentele au avut loc fără a se analiza fundamentele companiilor. În 2008
contextul internaţional a fost prost, în timp ce cel intern a fost bun. Lucrurile s-au schimbat în
2009, iar situaţia macroeconomică în România este foarte proastă, ceea ce se vede şi din
evoluţia pieţei de capital autohtone.
Politica de dividende s-a schimbat fundamental pe fondul crizei. Dacă, până în 2008,
acordarea dividendelor reprezenta o formă de atragere a investitorilor în tranzacţionarea
titlurilor listate la BVB, acum lucrurile stau cu totul altfel. Unii au ales să dea dividende,
mizând pe efectul pozitiv al măsurii, încercând să îşi ţină investitorii aproape, în timp ce alţii
au preferat să îşi ia măsuri de precauţie în contextul crizei, păstrând întregul profit pentru
vremuri rele. Printre prudenţi se află Impact, Teraplast, Zentiva sau Contor Group, companii
care nu vor distribui dividende, deşi au încheiat anul 2008 pe profit. La polul opus apare, în
premieră, Rompetrol Well Services, divizia de servicii petroliere a grupului Rompetrol, care
propune acţionarilor, pentru prima dată de la listare, distribuirea unui dividend. Printre
companiile ce vor acorda dividende se află şi Alumil sau Transgaz Mediaş. În 2008, 22 de
emitenţi de pe BVB au acordat dividende, în contul profitului pe 2007, cu randamente
cuprinse între 1,5% şi 8%.
În condiţiile economice actuale, marcate de incertitudine, politica de dividende poate
reprezenta un indicator destul de relevant pentru investitori în ceea ce priveşte planurile
companiilor la care vor să investească. Unii vor alege să fie mai prevăzători, preferând să
păstreze dividendele în contextul blocajului financiar, ceea ce într-un fel este o soluţie
benefică, dar care ridică semne de întrebare cu privire la nivelul de lichiditate al companiei. Pe
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de altă parte, dacă distribuie dividende fără însă a face publice alte măsuri anticriză, se pot
ridica semne de întrebare în privinţa capacităţii manageriale.
Este foarte posibil să asistăm la schimbări în 2009, pentru că nevoile de lichidităţi şi de
surse de finanţare au devenit acum priorităţi pentru firme. Dar la fel de posibil este să vedem
dividende de la companii care nu au avut o continuitate în acordarea lor sau chiar de la cele
care nu au atribuit deloc dividende în trecut, mai ales la companii unde există acţionari
majoritari.
În martie 2009 s-a putut observa un trend de creştere de 20% pe unele acţiuni cotate la
BVB. Această creştere a fost pusă pe seama faptului că miza dividendelor mai putea reduce
din pierderile înregistrate din scăderea preţului acţiunilor. Într-o perioadă în care Bursa de
Valori Bucureşti evoluează într-un context de criză financiară globală, dividendele acordate de
emitenţii listaţi sunt cele care cântăresc cel mai mult în decizia de investiţie.
De pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, cel mai ridicat randament al
dividendului este cel al Alro Slatina (ALR). Compania a anunţat că oferă un dividend net de
0,24108 lei/acţiune, ceea ce ridică randamentul dividendului (DivY) la 32,88%, conform
cotaţiei stabilite în şedinţa de tranzacţionare de la sfârşitul lunii martie. Vestea a fost primită
cu entuziasm de către investitori, acţiunile producătorului de aluminiu avansând imediat cu
14,29%.
Alumil Rom Industry (ALU), cel de-al doilea gigant al pieţei de aluminiu din
România, a distribuit un dividend net de 0,2436 lei/acţiune, pentru profitul de 9,49 milioane
lei obţinut în 2008. Randamentul dividendului acordat este de 31,44%. Ambele companii din
industria producătoare de aluminiu au înregistrat un profit net în scădere pe fondul reducerii
cererii în contextul crizei financiare globale, fapt ce s-a reflectat şi în valoarea dividendului
propus.
Şantierul Naval Orşova (SNO) este o altă prezenţă importantă în cadrul topului celor mai
ridicate randamente ale dividendului prin anunţul repartizării fiecărui acţionar a unei sume nete
de 0,63 lei/acţiune. Valoarea dividendului este aceeaşi cu cel oferit pentru exerciţiul financiar
din 2007, deşi profitul net obţinut anul trecut a sporit de două ori la 15,4 milioane de lei.
Tabelul 1
Randamente dividende companii de la BVB pentru anul financiar 2008
Societate
Alro Slatina
Alumil Rom Industry
SN Orşova
Aerostar
Transgaz
Rompetrol Well
Services
Ves Sighişoara
Uztel Ploieşti
Titan
Transelectrica
Comelf Bistriţa
Oil Terminal Constanţa

EPS
2008
0,3420
0,3039
1,3485
0,0816
20,2645
0,0891

Dividend
net
0,2410
0,2436
0,6300
0,0395
8,7948
0,0201

Rata alocare
(%)
84,11%
95,43%
55,62%
57,60%
51,67%
26,94%

Curs 31 martie
(%)
1,3600
1,4300
5,0500
0,4800
116,1000
0,3250

0,0084
0,3164
0,241
0,5367
0,0891
0,0019

0,0030
0,2436
0,0105
0,2520
0,0315
0,0007

35,71%
91,66%
51,87%
55,90%
42,20%
47,37%

0,0667
6,9000
0,3690
9,9000
2,5500
0,1300

DivY (%)
32,88%
31,44%
22,20%
14,73%
13,53%
11,03%
6,66%
6,22%
5,00%
4,47%
2,16%
1,01%

Sursa: Prime Transaction.

Companiile care au decis să nu repartizeze acţionarilor profitul obţinut în 2008 şi să-l
folosească sub forma de rezerve sau investiţii sunt Petrom (SNP), Antibiotice (ATB), Zentiva
(SCD) şi Bermas (BRM). De asemenea, şi Petrom şi-a dezamăgit acţionarii prin propunerea
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de a nu distribui dividende pentru câştigul de 1,022 miliarde de lei obţinut anul trecut,
terminând un şir de trei ani în care a repartizat profitul şi către fondul de dividende.
Nici Zentiva nu a oferit dividende în 2009 pentru exerciţiul financiar din 2008, deşi
profitul net de 23,2 milioane de euro este de 5,4 ori mai mare decât cel din 2007. Această
mişcare nu reprezintă, însă, o surpriză deoarece compania nu a acordat dividende de când s-a
listat la Bursă. Un alt absent de pe lista celor ce au acordat dividende, de la BVB, este şi
producătorul de bere Bermas, care a decis să nu acorde dividende, deşi face acest lucru de
şapte ani, motivul principal fiind scăderea importantă a profitului.
De altfel, se observă o particularitate a sezonului de dividende aferente exerciţiului din
2008, şi anume decizia unor emitenţi importanţi de a nu repartiza dividende acţionarilor şi
implicita direcţionare a profiturilor spre autofinanţare. Există o nevoie de lichiditate de ambele
părţi, dar în acest climat economic în deteriorare, scurgerile de cash din trezoreriile
companiilor nu ar reprezenta tocmai o soluţie raţională. Politica de dividend pentru anul 2008
a companiilor de pe piaţa reglementată a Bursei nu este nici pe departe una uniformă, fiind
practic în rezonanţă cu incertitudinile din economie.
Pe timp de criză, politica de dividend are o importanţă mai mare în decizia de
investiţie decât în condiţii normale, iar, după scăderile catastrofale de pe bursă, câştigul din
dividende a ajuns la unele companii la dimensiuni foarte atractive. Chiar şi în timp de criză, se
observă că societăţile listate la BVB consideră că repartizarea profitului sub forma
dividendului este un mod de fidelizare a investitorilor.
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Rezumat. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin diversificarea conţinuturilor şi
metodelor şi prin promovarea experimentării, inovaţiei, difuziei şi distribuirii informaţiei şi
celor mai bune practici, precum şi discuţiile cu privire la politici, reprezintă obiectivele
strategice ale UNESCO în educaţie. Sistemele educaţionale se află sub o presiune din ce în ce
mai mare atunci când vine vorba despre folosirea noilor tehnologii şi informaţii (ICT) pentru
a echipa studenţii cu aptitudinile şi cunoştinţele de care vor avea nevoie în secolul XXI.
Lucrarea consideră jocurile – şi învăţarea – activităţi ce sunt mult mai puternice atunci când
au o însemnătate personală, experimentală, socială şi epistemologică în acelaşi timp.
Cuvinte-cheie: educaţie; intervenţia publică; avantaj economic; investiţii; eficienţă.
Coduri JEL: E44, H52, I22.
Coduri REL: 4D, 8H, 13C.
1. Introducere
„Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care aceasta îşi pregăteşte tineretul”,
afirma încă din secolul al XVII-lea marele umanist olandez Erasmus.
Sistemele educaţionale din întreaga lume se află sub presiunea tot mai mare a utilizării
noilor tehnologii ale informaşiilor şi comunicării (ICTs) pentru predarea studenţilor
cunoştinţele şi abilităţile care le sunt necesare în secolul 21. Raportul internaţional al educaţiei
elaborat de UNESCO în 1998, „Profesorii şi învăţământul într-o lume a schimbării”, descrie
impricaţiile radicale pe care ICTs le au asupra proceselor de predare şi învăţare tradiţionale. El
previzionează transformările procesului de predare-învăţare şi modul în care profesorii şi
elevii obţin accesul la cunoştinţe şi informaţii.
Cu ajutorul tehnologiilor emergente, profesia de profesor evoluează de la o fază în care
profesorul era figura centrala, bazată pe lectură, la o fază centrata pe student şi mediile
interactive de învăţare.
Un studiu realizat îin 2000 de Craig A. Anderson de la Universitatea din Missouri,
Columbia şi Karen E. Dill de la Colegiul Lenoir-Rhyne, a sugerat că expunerea la jocuri video
violenţe creşte comportamentul agresiv atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt
Pe de altă parte, un studiu mai recent (2005) realizat de doi cercetători, Dmitri
Williams, profesor de comunicare verbală la Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign, şi
Marko Skoric, lector la Şcoala de Comunicare şi Informare a Universităţii Tehnice Nanyang
din Singapore, pare să contrazică poziţia comisarului, susţinând că nu un joc violent va cauza
creşteri substanţiale ale comportamentului agresiv în lumea reală.
Vor schimba cursurile informatizate modul în care învăţăm? Avem în vedere aici
anumitre tipuri de jocuri – şi de învăţare – precum activităţi care sunt cel mai puternic
influente când sunt cu valoare personală, experimentale, sociale şi epiestemologic toate în
acelaşi timp. Din acest punct de vedere, descriem o direcţie de remodelare a metodelor de
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învătare care au la bază caracteristici ale jocurilor, dar care sunt puternic legate de teoriile
învăţării într-o eră a pieţei dominată de noile tehnologii. Încercăm astfel să aflăm viitorul
învăţării, şi trebuie să privim dincolo de şcoli, în spaţiul emergent al jocurilor video. Credem
că cursurile informatizate sunt importante pentru că transpun jucătorii în lumi simulate: lumi
care, dacă sunt construite bine, nu simulează doar fapte sau aptitudini izolate, dar întrunesc în
mod particular practicile sociale. Cursurile informatizate permit astfel jucatorilor să facă parte
din comunităţi importante în practică şi ca rezultat să-şi dezvolte modurile de gândire care
organizează aceste practici. Cele mai educaţionale jocuri au fost produce fără a avea la bază o
teorie coerentă de învăţare sau o cercetare în domeniu.
Calculatoarele ne schimbă lumea: modul în care lucrăm... felul în care cumpărăm...
cum ne distram... cum comunicăm... cum ne implicăm în politică... cum avem grijă de
sănătatea noastră... şi lista poate continua şi e în permanentă dezvoltare.
Şi cu siguranţă computerele schimbă modul în care învăţam, şi dacă vrem să înţelegem
trebuie să privim doar la cursurile informatizate. Trebuie să privim jocurile nu doar pentru că
cele care sunt acum disponibile pe piaţă vor înlocui şcolile aşa cum le ştiam noi până acum, ci
pentru că ne oferă soluţii la cum pot fi create moduri noi şi mai eficiente de învăţare în şcoli,
comunităţi şi la locul de muncă – noi metode de a învăţa într-o eră nouă a informaţiilor.
Trebuie să privim cursurile informatizate pentru că, deşi sunt populare cu preponderenţă în
rândul adolescenţilor şi tinerilor, sunt mult mai mult decât doar simple jucării. Trebuie să
privim cursurile informatizate pentru că ele creează noi lumi sociale şi culturale, lumi care
ajută oamenii să înveţe prin interacţiunea modurilor de gândire, interacţiunea socială,
tehnologică, toate în folosul realizării lucrurilor care îi interesează.
Trebuie subliniat clar că cursurile informatizate nu sunt un panaceu. Asemenea
cărţilor şi filmelor, ele pot fi folosite şi în moduri antisociale. Jocurile sunt o reprezentare
simplificată a realităţii, iar jocurile din zilele noastre, adesea înglobează – sau sunt bazate pe –
violenţă şi uneori tematici misogine. Criticii susţin că lecţiile pe care oamenii le învaţă din
utilizarea jocurilor video care există în zilele noastre pe piaţă nu sunt întotdeauna dezirabile.
Dar până şi cei mai vehemenţi critici admit că învăţăm ceva din cursurile informatizate.
Întrebarea este: Cum am putea folosi puterea jocurilor video ca o forţă constructivă în şcoli,
acasă sau la muncă?
Ca răspuns la întrebarea, am făcut referire la un tip particular de jocuri – şi de învăţare
– ca activităţi care sunt cel mai influente când sunt personalizate, experimentale, sociale, şi
epistemologic toate în acelaşi timp. Din această perspectivă, descriem un mod de elaborare a
mediilor de învăţare care se bazează pe proprietăţile educative ale jocurilor, dar în strânsă
legătură cu o teorie a învăţării potrivită noii ere tehnologice existente.
Cursurile informatizate au devenit o nouă afacere extrem de profitabilă şi cea a
educaţionale, care se încadrează în aşa-numita categorie a „edutainmentului” (divertisment
educaţional – n.r.), scrie Financial Times.
Mai mulţi producatori creează astfel de jocuri şi, mai mult, chiar le diversifică pe cele
deja existente, destinate divertismentului educaţional. Potenţialul este foarte mare, însă
ramâne încă neexploatat.
2. Cursurile informatizate ca lumi virtuale pentru învăţare
Primul pas pentru a înţelege cum cursurile informatizate pot transforma educaţia este
schimbarea perspectivei conform căreia jocurile sunt doar „entertaiment”. Mai mult decât o
industrie de multe bilioane de euro, mai mult decât o jucărie atât pentru copii, cât şi pentru
adulţi, cursurile informatizate sunt importante pentru că pun oamenii în contact cu lumi noi.
Ele determină jucătorii să gândească, vorbească şi să acţioneze, să relaţioneze – roluri
inccesibile lor în alte circumstanţe. Un copil de 16 ani, jucând „Lineage”, poate deveni un
finanţator internaţional, vânzând şi cumpărând bunuri în părţi diferite ale lumii virtuale, şi
speculând asupra monedelor de schimb. Un jucător de „Deus Ex” poate experimenta viaţa ca
agent guvernamental special, unde legăturile dintre stat, violenţă şi terorism sunt prezente.
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Aceste lumi virtuale bogate sunt ceea ce fac jocurile atât de bogate în conţinut
educaţional. În lumea jocurilor, învăţarea nu mai înseamnă confruntarea lumilor şi
simbolurilor separate de lucrurile care lucrurile şi cuvintele de reprezintă de fapt. Studenţii pot
obţine experienţă virtuală păşind în lumi cu mase mai mici decât Pământul sau pot realiza
zboruri care necesită cunoştinţe efective despre forţele gravitaţionale în zone diferite ale
sistemului solar. În lumile virtuale, jucătorii experimentează realităţi concrete şi pot înţelege
concepte complexe fără să piardă legătura cu ideea de abstract şi problemele reale cu care sunt
obişnuiţi. Cu alte cuvinte, lumile virtuale ale jocurilor sunt importante pentru că ele fac
posibilă dezvoltarea „întelegerii”.
Deşi stereotipul jucatorului este un adolescent aflat în faţa unui calculator, jocurile sunt
un adevărat fenomen social. Cel mai clar exemplu fiind masele de jucători online: jocuri unde
mii de participanţi sunt simultan online la orice oră, participând în lumile virtuale cu propriile
economii, sisteme politice şi culturi. Dar un studiu atent arată că majoritatea jocurilor – de la
cele de acţiune pe console până la cele de strategie pe PC-uri – au comunităţi robuste de
participanţi.
În sălile de curs singura audientă este sala şi profesorul, spre deosebire de comunităţile
online unde studenţii caută noi site-uri, intră pe forumuri, iar comunităţile şi audienţa sunt
largi. Lumea virtuală este puternică, cu alte cuvinte, pentru că practica jocurilor înseamnă şi
dezvoltarea unui set de „practici sociale” efective.
Prin participarea la aceste practici, jucătorii au oportunitatea de a explora noi identităţi.
Clasic este mult mediatizatul caz aparut în „The Sims Online”, joc în care au candidat la
preşidenţie Arthur Baynes, de 21 ani şi Laura McKnight, care avea doar 14 ani, ea fiind
descalificată pentru varstă. De la situaţiile apărute în acest joc şi dizbaterile din lumea reală
care le-a generat, astăzi există un sistem politic virtual unde tinerii de orice vârstă pot dezbate
politică, crea campanii electorale, alianţe şi platforme. Lumile virtuale ale jocurilor sunt
bogate în conţinut educativ pentru că fac posibilă experienţa cu identităţi noi şi puternice.
Creând lumi virtuale, jocurile integrează cunoaşterea şi faptele. Dar nu doar a şti şi a
face, jocurile reunesc modalităţi de cunoaştere, căi de a face, moduri de a fi şi metode de a
realiza.
3. Jocuri epistemice pentru iniţiere şi transformare
Am argumentat de ce jocurile au un bogat conţinut pentru învăţare, pentru că ele fac
posibilă crearea lumilor virtuale, şi pentru că activarea în astfel de lumi face posibilă
dezvoltarea înţelegerilor, practicilor sociale efective, identităţilor puternice, valorilor comune
şi modurilor de gândire pentru comunităţi importante. Pentru a face asta, trebuie să înţelegem
clar cum s-a dezvoltat, menţinut şi schimbat structura epistemică a acelor comunităţi. Unele
părţi din practică sunt mai centrate pe crearea şi dezvoltarea structurii epistemice decât altele;
deci analizând structura epistemică, în fapt, putem afla ce poate fi lăsat deoparte de la practică.
4. Un nou model de învăţare – un avantaj economic pentru agenţii economici
Secolul trecut a avut loc o identificare ridicată a învăţării cu mersul la şcoală. Dar noile
tehnologii ale informaţiilor schimbă acest mod de percepere. Tehnologiile din zilele noastre
fac bibliotecile accesibile oricui deţine un PDA wireless. O interacţiune socială este accesibilă
la o simplă tastă a oricui deţine un telefon. Ca rezultat, oamenii au libertatea fără precedent de
a uni resurse pentru crearea propriilor traiectorii de învăţare. Dar clasele nu s-au adaptat încă.
Teoriile învăţării şi instruirii împământenite în sistemul de învăţământ, destinat să înveţe un
număr mare de studenţi un curriculum standardizat, sunt învechite în această lume nouă.
Liderii buni din şcoli luptă pentru noile tehnologii şi noile practici.
În timp ce publicul general şi unele politici de piaţă nu au recunoscut greşeala în
păstrarea vechilor standarde, stundeţii au făcut-o. Şcolile sunt văzute ca fiind tot mai
irelevante de mulţi studenţi trecuţi de primele examene. Dar pentru a înţelege viitorul
procesului de învăţare, trebuie să privim dincolo de şcoli, la emergenţa jocurilor video.
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Cursurile informatizate sunt importante pentru că familiarizează jucătorii cu lumi simulate:
lumi care nu sunt doar prezentare de fapte sau aptitudini izolate, dar întrunesc şi practici
sociale. Uneori cursurile informatizate fac posibil pentru jucători să fie parte a comunităţilor
de practică li ca rezultat să dezvolte moduri de gândire care organizează practica.
Studenţii noştri învaţă din cursurile informatizate. Întrebarea este: Cine va crea aceste
jocuri şi vor fi ele bazate doar pe teorii ale învăţării şi vor deservi doar scopuri sociale
educaţionale? Armata americană, un lider consacrat în simulare, construieşte jocuri precum
Full Spectrum Warrior şi America’s Army – jocuri care introduc civili în idelogia militară.
Alte jocuri de securitate sunt în dezvoltare, aşa precum sunt şi jocuri pentru educaţia privind
problemele de sănătate, de la jocuri ce ajută copii bolnavi de canser să înveţe să aibă grijă de
ei, până la jocuri care ajută doctorii la realizarea unei operaţii prin simulare. Companiile au
dezvoltat jocuri pentru învăţarea istoriei (Making History), inginerie (Time Engineers),
matematica design-ului (Homes of Our Own).
Interesul pentru jocuri este încurajator, dar majoritatea jocurilor educaţionale au fost
realizate în absenţa unei teorii coerente a învăţării sau sublinierea cercetării. Sunt necesare
întrebări şi răspunsuri importante privind acest mediu relativ. Trebuie să înţelegem cum pot fi
realizate jocuri pentru mediul economic pentru a crea lumi virtuale cât mai complexe. Trebuie
să înţelegem cum jocurile mediază concepţia pentru o anumită teorie sau practică. Trebuie să
înţelegem cum petrecerea a 1000 de ore într-o lume socială, politică şi sistem economic
virtual dezvoltă identităţi şi imprimă valori. Trebuie să înţelegem cum jucătorii dezvoltă
efectiv abilităţi spciale prin navigarea de sisteme complexe şi cum aceste abilităţi pot deservi
învăţarea în alte domenii complexe. Şi mai presus de toate trebuie să realizăm o pârghie între
aceste înţelegeri pentru a putea construi jocuri care să dezvolte structura epistemică a
ştiinţelor.
Cursurile informatizate au potenţialul de a schimba structura educaţională pe care o
ştim. Răspunsul la aceste întrebări fundamentale va face posibilă utilizarea jocurilor video
pentru a muta sistemul educaţional existent dincolo de tradiţiile academice împământenite,
derivate din învăţământul medieval şi constituite în şcoli în perioada revoluţiei industriale, iar
apoi crearea unui nou model de învăţare bazat pe lumi virtuale ca mod de pregătire pentru
lumea reală.
Prin natura lor, cursurile informatizate nu sunt create doar pentru a-i învaţa pe jucători
să tragă cu arma într-un monstru sau să treacă cu bine de încercări virtuale în care trebuie să
sară peste o prăpastie de 100 de metri sau să se caţere pe un munte foarte abrupt. Datorită
faptului că jocurile permit utilizatorilor să treacă prin situaţii similare cu realitatea, aceştia au
posibilitatea să analizeze pericolele şi să controleze în viaţă reală situaţii neprevazute.
Cursurile informatizate au fost deja adoptate în sistemul educaţional în anumite şcoli
din Marea Britanie. „Profesorii selectează jocurile care ar putea să-i ajute pe elevi să tragă
învaţaminte, iar aceştia, se pare, reacţionează foarte bine la acest experiment”, au precizat
oficialii Departamentului Britanic de Educaţie.
Iar fenomenul de „edutainment” se va extinde tot mai mult în următorii ani.
Aproximativ 40% din sistemul american de învăţământ va utiliza, până în 2008, simulari din
viaţa reală şi jocuri distractive pentru educaţie, conform unui studiu realizat de compania de
cercetare în domeniul IT, International Data Corporation. De altfel, piaţa reprezentata doar de
„edutainment” va valora aproximativ 10,8 miliarde de dolari până în 2007, au precizat
analiştii companiei.
Recunoaştere
Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului „Doctorat şi doctoranzi în
triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi
coordonat de Academia de Studii Economice din Bucureşti.
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Rezumat. „Performanţa” unei organizaţii are un caracter complex şi reflectă o
imagine concretă asupra situaţiei financiare şi economice a acesteia şi necesitatea
identificării unui sistem informatic inteligent şi performant care să sprijine factorii de decizie
în procesul de management strategic. Analiza celor mai importanţi indicatori economicofinanciari la nivelul unor organizaţii din acelaşi sector de activitate, selecţia ratelor
financiare de performanţă şi generarea unui anumit model econometric de analiză ajută
organizaţiile pentru a trece de la dorinţă la rezultat prin obţinerea unei înalte performanţe
economico-financiare ca urmare a unor decizii rapide şi oportune.
Cuvinte-cheie: performanţă; indicatori de performanţă; model econometric; analiză
multidimensională; tehnici data mining.
Coduri JEL: C51, O12, L15.
Coduri REL: 7Z, 10B, 10D, 11Z.
1. Introducere
Majoritatea factorilor de decizie din lumea afacerilor de astăzi se confruntă frecvent cu
presiunea de a lua decizii critice de afaceri în situaţia în care nu au acces în timp util la
informaţii fiabile şi relevante cu privire la performanţele operaţionale şi financiare ale afacerii
lor. În momentul de faţă se întâlnesc mai multe metode şi procedee de bază proiectate pentru
analiza diagnostic a unei întreprinderi şi pentru determinarea performanţelor economicofinanciare ale acesteia. Aceste metode ajută la realizarea unei legături directe între
performanţele economice identificate şi strategia de ansamblu a întreprinderii. De asemenea,
stabilirea unui diagnostic economico-financiar se poate realiza pe baza unor metode variate,
combinate în sensul cel mai indicat pentru activitatea economică desfăşurată, iar rezultatele
obţinute trebuie îmbunătăţite permanent prin noi şi variate proceduri.
Procesul de luare a deciziilor, indiferent de dimensiunea companiei, este unul destul de
complex, implicând procesare a datelor, a informaţiilor şi cunoştinţelor. Depozitele de date
(DW) şi sistemele de tip business intelligence (BI), precum şi sistemele suport de asistare a
deciziilor (DSS) sunt proiectate pentru a ajuta companiile să răspundă în timp real la întrebări
complexe referitoare la performanţele operaţionale şi financiare a afacerilor (Boldeanu et al.,
2007, pp. 733-747). Există mai multe tehnici diferite în acest sens, iar alegerea celui mai
potrivit instrument de analiză a datelor determină generarea unor răspunsuri corespunzătoare
pentru necesităţile unei anumite companie. Procesul este unul dinamic, iar aceste răspunsuri se
schimbă pe parcurs odată cu strategia de afaceri a companiei respective.
Mediul de afaceri din lumea de astăzi este generat de concepte noi cum ar fi valoarea
părţilor interesate şi managementul serviciilor, concepte care au devenit extrem de importante
pentru a satisface angajaţii, clienţii şi acţionarii. Modul în care o companie de servicii poate
utiliza diferite măsuri de determinare a performanţei în scopul unui control al gestiunii este
foarte importantă, deoarece ar trebui să facă posibilă identificarea cele mai adecvate măsuri
aplicabile pentru punerea în aplicare a strategiei (Boldeanu, 2009).
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2. Modelarea şi analiza performanţelor financiare
O analiză multidimensională a datelor financiar contabile oferă o imagine mai clară
asupra „afacerii” factorilor de decizie ai oricărei întreprinderi, deoarece aceste date se pot
clasifica după diferite criterii impuse de decident, se pot emite statistici şi chiar previziuni.
Modelele matematico-economice care folosesc diversele rate financiare s-au dovedit
utile în luarea de decizii de către investitorii de capital. De cele mai multe ori aceste modele
presupun relaţii lineare între un set de rate financiare şi rata de rentabilitate a companiei.
Măsurile de performanţă ale întreprinderii ar trebui să nu fie senzitive la alegerile de
metode şi procedee contabile, ci trebuie să evalueze deciziile curente ale managementului, să
evalueze riscurile deciziilor de investiţii şi să nu penalizeze managerii pentru circumstanţe
care sunt dincolo de controlul lor (Damodaran, 2002). În aceste condiţii, aceste criterii nu sunt
îndeplinite de rentabilitatea capitalului propriu (ROE). O alegere mai bună ar putea fi EVA
(Economic Value Added) sau orice altă măsură a performanţei care să ia în considerare
„adăugarea” de valoare prin investiţiile precedente. Totuşi, ROE este des folosită în analizele
econometrice (Han et al., 1999). Datorită accesibilităţii datelor şi uşurinţei de a fi înţelese,
precum şi interesului acordat acestei rate de investitorii de capital, am decis aplicarea
indicatorului Rentabilitatea Capitalului Propriu (ROE) în locul EVA generând un model
econometric pentru a investiga din punct de vedere empiric relaţia dintre variatele ratele
financiare determinate în situaţiile financiare şi performanţa financiară în sine.
Ca şi variabilă dependentă utilizată, am folosit rentabilitatea capitalului propriu
(Return on Equity – ROE), deoarece am considerat că sintetizează cel mai bine conceptul de
performanţă al întreprinderii dacă este să îl rezumăm printr-un singur indicator. (Bertoneche,
et al., 2001).
2.1. Scopul cercetării
Scopul modelului pe care dorim să îl dezvoltăm este de a examina empiric care este
relaţia între diverşi indicatori rezultaţi din situaţia financiară a unei companii şi performanţa
acesteia.
Metodologia de bază pe care o utilizăm este să analizăm setul de date combinat
cuprinzând date financiare selectate pentru 162 companii din domeniul producerii de
substanţe farmaceutice folosind o regresie obişnuită de tipul metodei celor mai mici pătrate
(OLS). Companiile sunt împărţite pe ţări din punct de vedere al sediului înregistrat şi pe
regiuni geografice.
În acest caz, analiza efectuată se axează pe explicaţia sau previziunea Rentabilităţii
capitalului propriu (ROE), folosind toate datele disponibile din cadrul unei companii. Metoda
cea mai frecvent utilizată pentru acest tip de analiză este regresia multiplă, o metodă pe care o
vom utiliza, de asemenea, dar cu câteva elemente, pe care le numim experimentale, ca o
variaţie de la regresiile tradiţionale.
În plus, pe lângă factorii specifici ai companiei am adăugat efecte legate de ţara de
apartenenţă a companiilor (rata inflaţiei, PNB/capita, cheltuieli pentru sănătate/PIB), cu scop
de evaluare prin analiză experimentală a impactului lor. Am preferat această abordare în locul
adăugării de variabile dummy pentru ţară.
Nu avem pretenţia că lista variabilelor de mai sus este exhaustivă; indicatorul ROE
poate fi influenţat şi de alţi factori pe lângă cei menţionaţi, pe care îi vom cumula într-o
variabilă stohastică denumită eroare obţinând o ecuaţie clasică de regresie. (1)
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ROE = β1 + β 2 Beta + β3GradDeIndatorare + β 4 (CashFlowOperational / Datorii) +

β5 GradDeAcoperireDobanzii + β6 LichiditateaCurenta + β7 Lichiditatea Im ediata +
β8 ROA + β9 Marja EBITDA + β10 RataAnualaDeCrestereActive +
β11 RataAnualaDeCrestereVanzari + β12 (ValoareDePiata / ValoareContabila) +
β13ValoareaDePiataACapitalului + β14ValoareaContabilaAActivelor +
β15Valoarea Pr ofituluiOperational + β16 (Pr odusNationalBrut / capita) +
β17 RataInflatiei + β18 (CheltuieliPentruSanatate / PIB) + ε

(1)

2.2. Metodologia de cercetare – ipoteze şi variabile
Modelul econometric este interesant prin prisma numărului mare de factori ce
contribuie la variaţia indicatorului ROE şi ne ajută să identificăm şi să validăm factorii
esenţiali, în opinia noastră şi a mai multor specialişti menţionaţi pe parcursul lucrării, care
determină performanţele economico – financiare ale unei întreprinderi.
Setul de date se referă la situaţiile financiare pentru anii fiscali 2007 şi 2008 şi a fost
obţinut folosind accesul la baza de date online (Onesource, 2008), de la secţiunea CompaniesGlobal. Este vorba despre companii cotate la bursă care au ca obiect de activitate “prepararea
substanţelor farmaceutice”. Am luat în considerare companiile cu activitate în acelaşi domeniu
deoarece există factori specifici fiecărei industrii şi am dorit evitarea adăugării de variabile
dummy pentru industrie. De altfel, dacă este să comparăm modelele de rating ale diverselor
bănci comerciale, acestea intervin cu criterii calitative, inclusiv legate de categoria de
industrie, pentru a putea surprinde specificul sectorului respectiv de activitate.
În privinţa factorilor specifici companiei (incluşi la variabile independente) am decis
gruparea acestora pe 3 categorii majore:
• Factori legaţi de risc (solvabilitate):
 Beta
 Levierul structurii financiare sau gradul de îndatorare
 Durata amortizării datoriilor
 Gradul de acoperire a dobânzilor.
• Factori legaţi de lichiditate:
 Indicatorul lichidităţii curente
 Indicatorul lichidităţii imediate.
• Factori legaţi de dinamica de creştere:
 Rentabilitatea activelor (ROA)
 Marja EBITDA
 Rata de creştere a activelor
 Rata de creştere a vânzărilor
 Raportul între valoarea de piaţă şi valoarea contabilă (Value-to-Book ratio).
• Factori legaţi de mărimea companiei:
 Valoarea de piaţă a capitalului propriu în acţiuni
 Valoarea contabilă a activelor
 Valoarea profitului operaţional.
În plus, pe lângă factorii specifici ai companiei am adăugat efecte legate de ţară, de
apartenenţă a companiilor, cu scop de evaluare prin analiză experimentală a impactului lor, în
locul adăugării de variabile dummy pentru ţară:
 nivelul GNI per capita, calculat pe baza formulei parităţii puterii de cumpărare
(Purchase Power Parity), în moneda USD,
 Nivelul inflaţiei calculat ca procent al deflatorului GDP (Gross Domestic Product)
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 Procentul reprezentat de cheltuielile pentru sănătate (publice şi private) în total
GDP în ţara de origine a companiei.
Funcţia din model este estimată să aibă o formă de tip quadratic logaritmic (2). O astfel
de funcţie are următoarele caracteristici (presupunând valorile adecvate atribuite
coeficienţilor): când valoarea variabilei x creşte, valorile funcţiei y mai întâi cresc repede,
apoi ating un maxim după care, ulterior, încep să scadă lent. Dezavantajul unei astfel de
funcţii este acela că parametrii ei nu pot primi o explicaţie economică simplă şi uşor de
înţeles.
y = a + b1 ∗× ln x + b2 ∗× ln 2 x

(2)

În urma aplicării metodei Stepwise Regression am obţinut următoarea formulă
simplificată pentru ecuaţia de regresie ce reflectă relaţia dintre ROE şi factorii legaţi de
eficienţă şi de dinamica de creştere, precum şi factori legaţi de lichiditate.
ROE =

− 239 − 0, 00400 ×* Rata de crestere a vanzarilor + 908 ×
* Rata de crestere a activelor −

0, 0205 ×
* Marja EBITDA − 1, 99 ×* ROA − 241×* ln2 ( Lichiditatea imediata )

(3)

În concluzie, putem afirma că principalii factori determinanţi ai ROE în modelul
econometric prezentat sunt:
- Rata de creştere a activelor, cu cea mai importantă influenţă, dovadă a faptului că
industria farmaceutică este o industrie unde jucătorii mari au succes, deoarece au resurse să
susţină cheltuieli importante legate de cercetare şi dezvoltare.
- ROA
- Marja EBITDA
- Lichiditatea imediată
- Rata de creştere a vânzărilor.
Pe baza comentariilor de mai sus, la aceşti factori putem adăuga Cheltuielile
R&D/Total cheltuieli SG&A, precum şi o variabilă dummy pentru producerea de
medicamente originale şi nu generice. Unul din primii factori care a fost eliminat a fost beta,
ceea ce constituie o infirmare destul de puternică a teoriei tradiţionale a CAPM.
Nu există o soluţie predefinită de a dezvolta un model bun. Mai degrabă, un rezultat
satisfăcător vine atât din aplicarea regulilor econometrice, cât şi din numărul mare de încercări
şi intuiţia analistului referitoare la factorii ce trebuie adăugaţi, tipul de relaţie (liniară,
cuadratică), efectele de tip factori combinaţi (cum ar fi un termen în regresie de tipul βi ×
Marja EBITDA × Gradul de Îndatorare) etc. Diversele teste şi statistici econometrice spun
dacă un model este util din punct de vedere statistic, dar nu dacă el este cel mai util model
pentru a surprinde şi modela cât mai exact fenomenul economic.
Pentru a obţine un răspuns la întrebarea „Care va fi evoluţia ROE în perioada
următoare şi care sunt factorii care influenţează în mod pozitiv ROE şi care este gradul lor de
influenţǎ?” este suficient să se determine tendinţa (trendul) factorilor de influenţǎ (ROA,
Marja EBITDA, Lichiditatea imediată, Rata de creştere a vânzărilor, Rata de creştere a
activelor), apoi pe baza modelului să se obţină o evoluţie viitoare a indicatorului ROE, având
însă în vedere marja de eroare în limita celei stabilite pentru model.
În scopul de a testa modelul propus, am aplicat ecuaţia de regresie obţinută pe datele
din anul precedent anului luat de noi în calcul (adică am derivat regresia pe baza datelor din
2007 şi am aplicat-o pe datele din 2006 pentru a vedea care sunt abaterile valorii lui ROE,
estimată prin aplicarea modelului E(ROE) faţă de ROE efectiv şi a le reprezenta grafic,
rezultatele fiind mai mult decât încurajatoare. Abaterile înregistrează o histogramă cu
distribuţie normală în jurul lui zero, şi considerăm că, în condiţiile eliminării unor elemente de
tip outliers (cazuri extreme) şi a introducerii de variabile care să reflecte condiţiile
macroeconomice specifice fiecărui an, modelul poate avea o certă viabilitate funcţională şi
predictivă.
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Modelul descris poate face obiectul unei aplicaţii de asistare a deciziei, poate fi folosit
în analize de tip Data mining, pentru identificarea clusterelor semnificative, a arborilor de
decizie, a asocierilor pertinente între variabile etc. Aceste elemente permit o analiză complexă
a indicatorilor economico-financiari ce ar conduce la luarea de decizii strategice în vederea
creşterii performanţelor economico-financiare.
3. Tehnici Data mining în analiza performanţelor financiare
Algoritmii şi tehnicile data mining reprezintă o clasă de instrumente automatizate de
preprocesare şi analiză a datelor şi sunt folosite pentru a extrage în mod automat de
cunoştinţele din date. Cunoştinţele descoperite se referă la şabloane sau tipare descoperite în
cadrul datelor ce stârnesc interes utilizatorilor. Aceste şabloane/modele sunt de obicei
reprezentate sub formă de grupuri (clustere), clase, tendinţe, relaţii între datelor iniţiale. Cu
toate acestea, în majoritatea cazurilor, rezultatele analizelor data mining sunt comunicate
utilizatorilor într-un format greu de înţeles şi/sau de interpretat. Pentru a depăşi această
problemă de a reprezenta datele de afaceri şi rezultatele din analizele data mining într-un
format accesibil, cercetătorii analizează posibilităţile şi limitele de utilizare în acest scop a
tehnicilor de de vizualizare a informaţiilor (Fayyad et al., 1996).
În literatura de specialitate există diverse explicaţii ale conceptul de data mining, în
esenţă un data mining are, în general, două obiective: unul de descriere ce constă în
determinarea variabilelor semnificative şi a influenţelor acestora, cât şi unul de predicţie
(Năstase et al., 2008, pp. 97-109). Spre deosebire de interogările adresate bazele de date
curente, folosind un limbaj de interogare SQL, data mining clasifică şi grupează datele din
sisteme diferite şi chiar incompatibile în căutarea de noi asocieri între variabile.
Tehnicile data mining permit utilizatorilor de la diferite niveluri de management să
analizeze datele financiare în detaliu, pentru a face o descriere mai bună a datelor organizate
după procedurile de clasificare, generează clustere şi grupuri de date pentru a face predicţii şi
a extrage valorile excepţionale din datele financiare analizate (Boldeanu, 2008).
Dacă vom lua în considerare o cercetare de piaţă pe o anumită zonă de activitate, de
exemplu industria farmaceutică, putem folosi rapoartele financiare pentru a extrage indicatorii
stării financiare a societăţii. Am folosit date de la 162 companii, în scopul de a identifica
posibile conexiuni între datele analizate şi pentru a determina care sunt intrările şi ieşirile unui
model data mining. ROE este variabila predictivă în cazul nostru şi el vor fi analizat pentru a
identifica care sunt cei mai importanţi factori care îl influenţează (figura 1).

Cercetare
de piaţă

Situaţii
financiare

Modele
matematice şi
statistice

Metode data
mining

Variabile
independende
(de intrare)
Model
Econometric
Variabile
dependente
(predictive)
Experiment &
Evaluare

Figura 1. Schema metodelor data mining în modelarea deciziilor financiare
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Regulile de asociere şi clasificare şi predicţiile demonstrează încă o dată un model care
confirmă modelul econometric prezentat anterior.
Data mining nu este în fapt o „reţetă universală” pentru orice problemă de gestiune, ci
am putea spune că aportul său se rezumă la următoarele categorii de operaţii (Gheorghe,
2004):
 Descrierea datelor
 Analiza dependenţelor
 Clasificări şi predicţii
 Analiza cluster-elor
 Analiza excepţiilor.
Toate aceste tehnici utilizate în operaţiile financiare simplifică procesul de luare a
deciziilor. Cele mai adecvate tehnicile Data Mining sunt: reţele neuronale, arbori de decizie,
algoritmi genetici, regresii lineare sau nelineare, reţele de tip “Bayes”, raţionamente bazate pe
cazuri.
Toate aceste operaţiuni menţionate anterior trebuie să fie traduse în termenii
întrebărilor din viaţa de afaceri, în scopul utilizării acestor tehnici de vizualizare pentru
rezolvarea cerinţelor de afaceri. Pentru problemele legate de ratele financiare am dedus
întrebări de afaceri, care apar, precum şi tehnicile data mining, după cum urmează (adaptată
după un articol de Marghescu, 2007):
a) Detecţia valorilor extreme (outliers): Datele analizate prezintă valorilor extreme sau
anomalii? Există companii care prezintă valori neobişnuite ale ratelor financiare?
b) Analiza dependenţelor: Există relaţiile între ratele financiare?
c) Gruparea datelor: Exista clustere în datele analizate (companii grupate pe domenii
specifice, cu performanţe financiare similare, de exemplu, pe regiune geografică)? Cât de
multe clustere există şi care este relaţia cea mai puternică care a fost identificată?
d) Descrierea clusterelor: Care sunt caracteristicile fiecărui grup (cluster)?
e) Descrierea de clasă: Există relaţii (caracteristici comune) între societăţi situate într-o
regiune geografică sau altă? Ce sunt aceste caracteristici comune?
f) Compararea elementelor: Compară două sau mai multe societăţi din acelaşi sector
industrial cu privire la performanţele lor financiare.
Folosind diferite componente ale aplicaţiilor Business Intelligence putem ilustra
modalităţi pentru a executa analize de tip data mining, pentru identificarea clusterelor, analiza
asociaţiilor sau dependenţelor dintre factorii care influenţează semnificativ performanţele
economice şi financiare la nivel microeconomic şi arbori de decizie care să reflecte importanţa
anumitor factori în determinarea ROE, ca măsură principală a performanţelor economice şi
financiare.
În funcţie de variabilele de intrare alese, data mining furnizează un set de modele şi
variante posibile din care decidentul trebuie să ştie să aleagă varianta optimă. Spectrul de
cunoştinţe al decidentului sau al analistului care construieşte modelul trebuie să fie suficient
de larg, cu elemente de sorginte diferită, dar complementare, cum ar fi: cunoştinţe economicofinanciare, informatice şi matematico-statistice, astfel încât acesta, pe baza lor, să ia o decizie
de selecţie corectă.
4. Concluzii
Tehnologii avansate cum ar fi de data mining şi alte noi aplicaţii software care oferă
suport pentru sistemele de business intelligence aduc valoare adăugată analizei
multidimensionale a indicatorilor financiari, prin intermediul unor metode simplificate de
analiză şi de vizualizare a rapoartelor financiare şi prin îmbunătăţirea timpului de analiză şi
procesare a cantităţilor foarte mari de date luate în considerare.
Importanţa analizei ratelor financiare de performanţă, realizarea de comparaţii între
societăţi din acelaşi domeniu de activitate, detectarea unor noi tendinţe şi realizarea de
schimbări profitabile necesită utilizarea unor instrumente avansate specifice analizei
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multidimensionale, echipamente performante, personal calificat pentru a interpreta rezultatele
şi capacitatea de a lua decizii importante pentru prosperitatea unei companii.
Integrarea tehnicilor avansate de analiza nedirijată de tip data mining, cum ar fi analiza
clusterelor, arborii de decizie, analiza dependenţelor permit identificarea unor modele şi pot
analiza performanţele unei întreprinderi răspunzând la întrebări esenţiale, cum ar fi, de
exemplu (Boldeanu, 2008):
• Care sunt asocierile cele mai pertinente între variabilele care influenţează ROE?
• Care sunt factorii care influenţează în mod pozitiv sau negativ ROE şi care este
gradul lor de influenţă?
Clasificărilor făcute în acest studiu şi modelul econometric pot identifica anumiţi
indicatori de performanţă utili pentru orice analiză a performanţelor economico-financiare ale
unei companii. Modelul demonstrează rezultatele analizei data mining, în contextul descrierii
datelor, factorilor de clasificare, al analizei factorilor de dependenţă şi a analizei clusterelor.
Notă: Prezenta lucrare diseminează o parte din rezultatele cercetării desfăşurate în
Grantul nr. 1805 din cadrul Programului „IDEI- Proiecte de Cercetare Exploratorie” PN. II
2009-2011, cu titlul: „Cercetări exploratorii privind elaborarea unui sistem inteligent de
optimizare a deciziilor financiare”.
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Rezumat. Criza începe atunci când una sau câteva variabile ale sistemului economic
tind să se deplaseze către frontierele „plajei de siguranţă“; comportamentul lor devine
instabil şi anormal, cu alte cuvinte se haotizează. Intensitatea instalării acestei anormalităţi
creşte şi la un moment dat devine atât de mare încât reuşeşte să destabilizeze întregul sistem
economic. Pe baza modelului sistemului-firmă vom vedea cum o creştere rapidă a vânzărilor
poate antrena, după un anumit timp, evoluţii negative ale altor variabile, determinând în cele
din urmă o traiectorie descendentă a cash-flow-ului şi proliferarea periculoasă a diferitelor
riscuri economice şi financiare.
Cuvinte-cheie: atractor; feed-back; dependenţă de condiţiile iniţiale; eroare de feedback; spaţiul fazelor.
Coduri JEL: B41; D81; E32; G01; G30.
Coduri REL: 9Z; 11A; 17B.
1. Introducere
În esenţa sa, teoria haosului poate fi sintetizată cu ajutorul următorului enunţ
schematic: chiar dacă un sistem este alcătuit din puţine elemente şi aceste elemente par să aibă
comportamente foarte simple, interacţiunile lor pot genera o complexitate mai mare decât cea
pe care o putem controla. Teoria haosului relativizează postulatul conform căruia cunoaşterea
regulilor simple şi precise care jalonau în trecut comportamentul unui sistem ar constitui cheia
cunoaşterii viitorului acelui sistem. Aşadar, conform teoriei haosului nu întotdeauna reguli
simple şi precise conduc la comportamente viitoare la fel de simple şi precise, iar buna
cunoaştere a condiţiilor iniţiale nu întotdeauna este o premisă consistentă pentru
predictibilitatea stărilor viitoare ale sistemului.
2. Noţiuni elementare ale teoriei haosului
În mod normal, un sistem determinist (bazat pe relaţii cauzale stricte şi verificate) ar
trebui să fie absolut predictibil. Şi chiar este, dar cu următoarea precizare importantă: numai
dacă se ştie cu multă exactitate starea prezentă, aceasta poate determina riguros întregul
comportament viitor al sistemului. Teoria haosului aduce următoarele două observaţii
importante la această afirmaţie (Vazquez, 2008, pp. 26-29):
9 Oricât de scrupuloase ar fi măsurătorile parametrilor şi variabilelor unui sistem, ele
întotdeauna vor implica fie chiar şi mici erori. Cunoaşterea stării actuale a unui
sistem niciodată nu poate fi completă şi precisă în absolut. Este aşa-numitul
principiu al incertitudinii.
9 Este posibil ca volumul şi complexitatea calculelor necesare pentru a determina
stările viitoare ale sistemului să fie atât de mari încât să exceadă capacităţile
cognitive, computaţionale şi decizionale disponibile. Este aşa-numitul principiu al
indecidabilităţii.
Acţiunea comună a acestor două principii – incertitudinea şi indecidabilitatea – duce la
apariţia chiar şi în sânul sistemelor aparent simple a unei trăsături noi: impredictibilitatea.
Corolarul impredictibilităţii este procesul „întinde şi pliază“, descris de Jack Cohen şi Ian
Stewart în felul următor (Cohen şi Stewart, 2008, pp. 215-216): „În cazul în care dinamica
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frământă sistemul ca pe o bucată de aluat, întinzându-l şi împăturindu-l la loc, stări ce sunt
apropiate între ele sunt totdeauna separate. Pe de altă parte, stări depărtate unele de altele
pot brusc să fie pliate la un loc. Sistemul nu se poate stabili la nimic simplu, pentru că
structurile simple sunt fărâmiţate, dar nici nu poate evada cu totul, pentru că este tot timpul
împăturit la loc în acelaşi spaţiu.” Asemenea comportamente complexe, generate de condiţii
simple şi reguli deterministe, se numesc haotice. În sistemele haotice minusculele modificări
în condiţiile iniţiale pot provoca fluctuaţii semnificative ale rezultatelor finale. Aceste sisteme
au proprietatea de a amplifica infimele diferenţe iniţiale astfel încât, în timp, să se producă
schimbări majore. Fenomenul semnalat poartă denumirea de „dependenţă faţă de condiţiile
iniţiale”. I se mai spune şi „efectul aripioarei de fluture” (Lorenz, 1993, p. 34): „Dacă un
fluture bate din aripi la Tokyo, atunci o lună mai târziu el ar putea declanşa un uragan în
Brazilia!”
Funcţionarea şi reglarea sistemelor de orice fel, simple sau complexe, se bazează pe
aşa-numitele circuite feed-back sau bucle de conexiune inversă. Feed-back-ul este o secvenţă
de tipul „... – informaţie despre valoarea unei variabile a sistemului – decizie – acţiune –
rezultat (schimbarea valorii variabilei) – ...”. Există feed-back-uri stabilizatoare sau negative
(denumite astfel întrucât acţiunea prevăzută prin decizie duce la diminuarea valorii variabile
reglate) şi feed-back-uri explozive sau pozitive (denumite astfel deoarece acţiunea prescrisă
de decizie urmăreşte creşterea valorii variabilei reglate). Ambele tipuri de feed-back pot
genera, plecând de la o stare iniţială aparent simplă şi stabilă, comportamente iregulate şi
discontinui, adică haotice. Astfel, în cazul feed-back-urilor negative transmiterea informaţiei
până la decident nu este automată, ci durează. De asemenea, luarea deciziei necesită un
anumit timp, ca şi transmiterea ei către locul executării. La toate aceste întârzieri se adaugă
imprecizia informaţională şi capacitatea obiectiv limitată a decidentului. În consecinţă, fie
deciziile sunt luate defazat şi aplicate la situaţii care au evoluat, deci care nu mai corespund cu
situaţiile iniţiale, fie deciziile nu sunt optime, adică nu sunt cele mai bune din perspectiva
criteriilor alese de funcţionalitate. În ambele situaţii, definite prin termenul generic de eroare
de feed-back, apar devieri comportamentale cu posibile tendinţe de haotizare (Donnadieu şi
Karsky, 2002, pp. 101-103) . În cazul feed-back-urilor pozitive, propensiunea către haotizarea
comportamentului este mult mai evidentă şi accentuată: simpla amplificare a valorii variabilei
de ajustare poate determina „deraierea“ sistemului de pe traiectoriile normale, exact ca un
automobil care, gonind cu o viteză foarte mare, la o schimbare nesemnificativă, dar bruscă a
unghiului deplasării, poate fi aruncat de pe şosea.
Pentru a înţelege de ce în anumite condiţii sistemele se comportă stabil şi regulat, iat în
altele manifestă dinamici instabile (haotice) este necesară examinarea noţiunii de atractor.
Orice atractor reprezintă totalitatea factorilor/cauzalităţilor care, pe termen lung, determină o
anumită tendinţă/configuraţie comportamentală bine profilată (Stacey, 1993, p. 59).
Comportamentele normale, regulate şi stabile, se nasc ca efect al acţiunii unor atractori stabili
sau „prietenoşi”. În schimb, comportamentele haotice rezultă în urma acţiunii aşa-numiţilor
atractori stranii sau „egoişti”. Atractorii nu fac altceva decât să impingă sistemul în anumite
direcţii potrivit anumitor reguli. În economie, cele mai evidente forţe atractoare, care
jalonează comportamentele sistemelor economice, implicit ale celor financiare, sunt controlul
asupra proprietăţii capitalului, compatibilităţile şi interdependenţele tehnologice, proximitatea
geografică, interdependenţele strategice ale lanţurilor de creare a valorii şi a sistemelor de
afaceri, moda, dependenţa istorică sau obişnuinţele, legislaţia, dar şi valorile, convenţiile,
normele sau tradiţiile ce definesc cultura unei colectivităţi (Dumitraşcu, Dumitraşcu, 2004, p.
208) . Vom vedea că există şi alţi atractori, cu acţiune mult mai subtilă, dar din această cauză
nu mai puţin puternici.
3. Mecanismul instalării crizelor în sistemele economice
În mod fundamental, criza este o problemă de sensibilitate comportamentală a
sistemelor economice (menaje, firme, economii locale, economii regionale, economii
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naţionale, etc). Sensibilitatea reflectă variabilitatea comportamentelor sistemului economic
observat. Cu cât sistemul economic este mai complex, cu atât sensibilitatea şi vulnerabilitatea
lui sunt mai mari. Ce înseamnă, de fapt, creşterea complexităţii sistemului? Ea are
semnificaţia, în primul rând, a înmulţirii numărului de atractori care îi determină
comportamentul (Auger, 2008, pp. 111-113). Atunci când complexitatea atinge un grad destul
de ridicat, sistemul economic este, practic, „rupt“ de forţele divergente ale atractorilor fără a
se putea opri asupra unui anumit tipar comportamental. Astfel, comportarea lui începe să
oscileze, devine neregulată, sărind de la o traiectorie la alta. De fapt, aceasta şi este criza –
labilitatea comportamentală a sistemului economic, reprezentând în acelaşi timp corolarul
haosului. Criza constituie un haos cvasipermanentizat, haosul care nu mai este excepţia, ci
regula. Complexificarea sistemelor economico-financiare duce la escaladarea rapidă a
frecvenţei apariţiei crizelor. Riguros, criza constituie acea stare de tranziţie când sistemul
economic a ieşit de pe „orbita” unui atractor, dar nu s-a stabilizat încă pe „orbita” altuia: a fost
părăsită o anumită ordine, însă nu s-a ajuns încă la alta, sistemul ezitând între căile pentru care
ar putea opta.
Am văzut că o complexitate sporită înseamnă sensibilitate sporită. În condiţii de
sensibilitate crescută criza devine o stare aproape normală a sistemului economic, putând fi
descrisă ca starea „dintre atractori“ sau starea dintre diferite tipare comportamentale. În felul
acesta, criza se situează într-o zonă intermediară, de interfaţă a diferitelor comportamente
posibile ale sistemului economic. Un sistem în criză „sare” de la un comportament la altul fără
a se hotărî pe care să-l aleagă în final. Starea de criză poate fi asemuită cu un zbucium, cu o
frământare agitată a sistemului care nu reuşeşte să-şi găsească o cale fermă.
Care este mecanismul apariţiei crizei în sistemele economice şi financiare? Una sau câteva
variabile importante (dacă este vorba, de exemplu, de sistemul firmă, acestea pot fi – volumul
vânzărilor, nivelul costurilor, productivitatea muncii, îndatorarea, rentabilitatea etc.) sunt
„capturate“ de atractori specifici, care le antrenează în evoluţii autonome în raport cu logica
de ansamblu a sistemului. Aceste comportamente autonomiste sunt intense şi destabilizează
întregul sistem, slăbindu-i semnificativ capacitatea homeostatică – aptitudinea de a-şi menţine
echilibrul intern prin absorbţia şocurilor externe. Sistemul intră în „fibrilaţie”: mişcarea lui de
ansamblu este prinsă tot mai mult în cercuri vicioase. Aceste cercuri vicioase sunt prin natura
lor erori de feed-back sau feed-back-uri pozitive distructive, care induc şi amplifică
discontinuitatea şi iregularitatea comportamentală a sistemului, periclitându-i în acest fel
integritatea şi nu doar eficacitatea funcţionării (Malarewicz, 2008, p. 89). Cercurile vicioase
produc un cumul de erori care se amplifică după principiul „bulgărelui de zăpadă”,
exponenţial: fiecare eroare sau deficienţă nouă atrage sau generează altele. În aceste condiţii
colapsul este doar o problemă de timp întrucât sistemul economic a devenit hipersensibil:
chiar şi un impuls infim poate determina explozia lui. Hipersensibilitatea este accentuată de
fenomenul de contagiune, însemnând că orice şoc, oricât de mic, resimţit în orice zonă a
sistemului se propagă rapid în celelalte zone. Pieţele financiare moderne reprezintă sisteme în
care trăsăturile descrise sunt deosebit de pregnante. În urma şocurilor succesive sistemul îşi
pierde capacitatea de „autovindecare”. Orice incident local este tot mai greu de izolat şi
neutralizat, riscând să se transforme într-un accident de proporţii cu o magnitudine în măsură
să perturbe întregul sistem. Criza financiară pe care o traversăm în prezent a fost declanşată de
un asemenea „eveniment local” – falimentul băncilor Lehman Brothers şi ING – care s-a
răspândit fulminant în întregul sistem financiar mondial. Un sistem economic intrat în criză
consumă cea mai mare parte din energia şi resursele sale doar pentru a-şi asigura simpla
supravieţuire.
Criza reprezintă aspectul negativ, distructiv, destabilizator al haosului din sistemele
economice. Însă acelaşi haos furnizează şi cele mai multe oportunităţi de dezvoltare,
schimbare, adaptare, evoluţie şi inovaţie. Faţa urâtă a haosului rezultă din acele cercuri
vicioase – erorile de feed-back şi feed-back-urile pozitive destabilizatoare – pe care le-am
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menţionat mai sus. Faţa frumoasă este produsul unor cercuri virtuoase – feed-back-urile
inovativ-adaptive.
Cercurile vicioase apar atunci când anumite variabile importante ale sistemului economic
sunt acaparate de atractori „egoişti“. Această acaparare activează o întreagă reţea de riscuri
care până în acel moment aveau doar un caracter latent, probabil. Riscurile, devenite active, se
cuplează şi se sincronizează acţionând asupra sistemului într-o manieră foarte ostilă. În felul
acesta ele formează cercurile vicioase care induc criza. Cum pot fi sparte aceste cercuri
vicioase? Cum un sistem economic poate ieşi din criză? Acest lucru este posibil numai printrun aflux substanţial de energie din exterior, suficient de puternic pentru a scoate sistemul
economic de pe orbita atractorilor „egoişti“ şi, în felul acesta, capabil să dizolve cercurile
vicioase. Cele mai edificatoare exemple de asemenea fluxuri de energie sunt finanţările
externe (cum ar fi împrumutul primit de România de la FMI) sau adoptarea unor noi
reglementări în materie de afaceri financiare care să controleze mai bine riscurile aferente
sectorului. Ieşirea din criză înseamnă practic constituirea unor cercuri virtuoase prin apariţia şi
cuplarea unor fenomene emergente pozitive – sinergii, economii de scop, efecte de
multiplicare şi de propagare, economii de scară, etc.
În lămurirea mecanismului apariţiei crizelor în cadrul sistemelor economice un loc
important îl deţine Paradoxul Volterra: sistemul în timp nu mai reacţionează ca de obicei la
stimulii care i se aplică, ci, dimpotrivă, etalează comportamente opuse celor normale şi
scontate. De exemplu, când asupra unei variabile a sistemului se acţionează în sensul creşterii,
această variabilă iniţial va creşte ca apoi treptat să evolueze în sens invers celui aşteptat,
respectiv să scadă, etc. Pentru a putea rafina abordarea crizelor economice din perpectiva
teoriei haosului este necesară, de asemenea, introducerea conceptului de spaţiu al fazelor.
„Geometria“ sistemelor dinamice se desfăşoară într-un spaţiu conceptual denumit spaţiul
fazelor, care este format nu numai din comportamentele ce au avut loc, ci şi din acelea care ar
putea avea loc în anumite condiţii (Andreewsky, Delorme, 2006, p. 73). În alţi termeni, spaţiul
fazelor este un spaţiu al posibilităţilor. Cel mai simplu spaţiu al fazelor poate fi dat de numai
două variabile ce descriu starea sistemului. Un asemenea spaţiu este de fapt un plan în
interiorul căruia fiecare punct este asociat simultan ambelor valori. Într-un spaţiu-plan este
reprezentată orice combinaţie posibilă de valori ale celor două variabile şi fiecare combinaţie
este descrisă de câte un singur punct. Deplasarea în spaţiul fazelor nu este arbitrară, ci se
derulează sub acţiunea atractorilor care au captat comportamentul sistemului.
Acum deţinem un minimum de elemente conceptuale necesare pentru a construi fie şi un
model descriptiv (calitativ) al evoluţiei crizei într-un sistem economic. Să admitem un sistem
economic relativ simplu – firma. Vom modela acest sistem pe baza a două variabile
interdependente: volumul vânzărilor (cifra de afaceri) şi cash-flow-ul (fluxul de lichidităţi al
perioadei), care evoluează periodic şi defazat. În aparenţă între cifra de afaceri şi cash-flow
există o corelaţie pozitivă: creşterea vânzărilor duce la creşterea cash-flow-ului, iar
amplificarea cash-flow-ului oferă resurse suplimentare pentru extinderea operaţiunilor şi deci
pentru creşterea ulterioară a cifrei de afaceri. Însă această corelaţie pozitivă funcţionează doar
în anumite condiţii, iar în altele nu. Astfel, o creştere prea rapidă a cifrei de afaceri poate
determina în timp o scădere a cash-flow-ului şi, pe cale de consecinţă, o reducere a vânzărilor
viitoare. Este o ilustrare a Paradoxului Volterra. În această dinamică pot fi depistate
următoarele influenţe:
9 O creştere prea rapidă a vânzărilor, în special dacă se transformă într-o evoluţie
obişnuită a sectorului, fiind urmată de cei mai mulţi operatori, va duce la saturaţia
pieţei şi prin urmare la o scădere a vânzărilor şi cash-flow-urilor viitoare.
9 Expansiunea cifrei de afaceri poate fi impulsionată mai ales prin acordarea de credit
comercial clienţilor pentru a stimula comenzile de cumpărare ceea ce înseamnă o
amânare a încasărilor perioadei şi deci o reducere a cash-flow-ului.
9 Înmulţirea numărului de clienţi va duce la creşterea procentului de clienţi răuplatnici, cu impact negativ asupra încasărilor şi cash-flow-ului.
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9 Expansiunea cifrei de afaceri înseamnă extinderea sistemului de operare (creşterea
volumului activelor circulante şi imobilizate) ceea ce înseamnă creşterea nevoilor
de finanţare atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, cu evidente efecte negative
asupra cash-flow-ului.
9 Lărgirea pieţei pentru creşterea vânzărilor poate necesita alocarea unor importante
bugete de marketing, care vor diminua cash-flow-ul.
9 Autofinanţarea, privită ca un cash-flow brut, poate să nu fie suficientă pentru
susţinerea nevoilor de finanţare generate de creşterea cifrei de afaceri, firme
apelând la îndatorare, proces care va reduce cash-flow-urile viitoare din plăţile
efectuate în contul rambursării datoriei.
Mecanismul intrării în criză a sistemului-firmă este ilustrat în Figura 1.
Creşterea rapidă a
vânzărilor

-Creşterea volumului
creanţelor-client
-Înmulţirea numărului de
clienţi rău-platnici
-Bugete de marketing
semnificative
-Creşterea îndatorării
-Consumarea rapidă a
resurselor pentru finanţarea
nevoilor imediate şi durabile

Saturaţia pieţei

Scăderea vânzărilor

Reducerea
cash-flow-ului

Deteriorarea
echilibrului financiar

Deteriorarea
lichidităţii şi
solvabilităţii
Creşterea riscurilor de
faliment

Figura 1. Mecanismul instalării crizei la nivelul sistemului-firmă
Vedem cum o accelerare prea rapidă a ritmului de creştere a cifrei de afaceri poate
duce la sufocarea fianciară a sistemului-firmă. Cele două variabile interdependente – cifra de
afaceri şi cash-flow-ul – nu au aceeaşi perioadă de evoluţie. Forţarea uneia, în cazul de faţă
cifra de afaceri, va determina deteriorarea valorilor înregistrate de cealaltă variabilă – cashflow-ul. Această dinamică a devenit posibilă deoarece sistemul-firmă a părăsit atractorul
stabil, „prietenos”, care îi determina comportamentul în trecut, intrând tot mai mult în zona de
influenţă a unui atractor haotic, „egoist”. Atractorul stabil a fost reprezentat de o politică
managerială de dezvoltare prudenţială, echilibrată şi raţională, bazată în primul rând pe
criteriul sustenabilităţii creşterii. Atractorul haotic este noua politică de dezvoltare cât mai
rapidă, care neglijează importante restricţii de ordin prudenţial, fiind bazată pe previziuni
excesiv de optimiste privind evoluţiile viitoare ale pieţei. Firma a intrat într-un „vârtej” al
creşterii cu orice preţ, iar această creştere s-a dovedit în timp a fi inconsistentă din punct de
vedere financiar. În această procesualitate sunt detectabile şi numeroase erori de feed-back şi
feed-back-uri pozitive destabilizatoare. Imaginaţi-vă că un întreg sector sau chiar mai multe
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sectoare sunt cuprinse de o asemenea „febră” a creşterii. De fapt, acest lucru s-a şi întâmplat,
cel puţin dacă ne gândim la manifestările crizei în România. Să ne amintim doar de brusca
cădere a vânzărilor în sectorul retail-ului de bunuri de folosinţă îndelungată sau la platformele
de stocare arhipline ale comercianţilor de automobile sau la prăbuşirea afacerilor imobiliare.
Toate acestea şi altele şi-au făcut calculele pe baza unor scenarii nerealiste, însă pieţele
evoluează ciclic, ele nu pot creşte la nesfârşit.
Fiecare dintre elementele procesului descris în Figura 1 generează riscuri specifice
care prin acţiune cumulată fragilizează sistemul ducând la slăbirea accentuată a condiţiilor
echilibrului financiar (Vintilă, 2000, pp. 35-47):
9 Riscul datorat creşterii rapide a nevoilor financiare în raport cu resursele disponibile
9 Riscul datorat creşterii neîncasării clienţilor rău-platnici
9 Riscul nerecuperării cheltuielilor investite în extinderea sistemului de operare şi în
bugetele de marketing
9 Riscul specific îndatorării
9 Riscul legat de reducerea lichidităţii şi solvabilităţii
Acţiunea cumulată a acestor riscuri „încinge“ sistemul ducând la cronicizarea echilibrului
financiar şi deci la creşterea periculoasă a riscurilor de faliment.
4. Concluzii: Haosul, între riscuri şi oportunităţi
Într-un sistem economic fiecare variabilă are propriul ritm, evoluând cu o intensitate
fluctuantă. Astfel, nu numai că diferite variabile evoluează cu viteze/ritmuri diferite, ci chiar
una şi aceeaşi variabilă, în intervale de timp distincte poate varia când mai repede, când mai
lent sau chiar poate stagna. În condiţiile acestor aritmii problema armonizării ritmurilor
diferitelor variabile nu se mai pune în termeni punctuali. Această armonizare poate fi realizată
doar în cadrul unor „plaje de siguranţă”: atât timp cât o variabilă nu-şi abandonează „plaja de
siguranţă” funcţionarea sistemului este una normală, fiabilă, regulată, controlabilă. Însă atunci
când variabila în cauză abandonează zona de mijloc a „plajei de siguranţă”, îndreptându-se
către frontierele acesteia, sistemul îşi pierde stabilitatea, iar sensibilitatea lui creşte. La
frontierele „plajei de siguranţă” sensibilitatea sistemului este maximă: orice şoc sau impuls,
oricât de mic, îl poate tulbura, haotizându-i comportamentul. Menţinerea valorilor variabilei
de ajustare în zona centrală a „plajei de siguranţă” are loc sub acţiunea atractorilor stabili sau
„prietenoşi” – forţe care alimentează feed-back-urile negative stabilizatoare şi feed-back-urile
pozitive inovativ-adaptive. Deplasarea variabilei spre frontierele „plajei de siguranţă” se
produce sub acţiunea atractorilor „egoişti”, care accentuează erorile de feed-back şi feed-backurile pozitive destabilizatoare. Practic, dinamica unui sistem este rezultatul confruntării între
atractorii „prietenoşi” şi cei „egoişti”. Când atractorii „prietenoşi” sunt mai puternici, sistemul
evoluează stabil şi regulat. Când atractorii „egoişti” sunt mai puternici, comportamentul
sistemului devine discontinuu, iregulat şi haotic. Haosul marchează frontierele „plajei de
siguranţă”. Dincolo de această frontieră oricând poate avea loc distrugerea sistemului
(Bonami et al., 1993, p. 225). Ce înseamnă, în acest context, „comportament normal” al
variabilei ce descrie sistemul economic? Este evoluţia în jurul valorilor medii observate de-a
lungul unei perioade de timp destul de îndelungate. Abaterile semnificative de la aceste medii
pot fi considerate anomalii susceptibile de a haotiza sistemul. O întrebare complementară este
următoarea: cum pot fi detectate semnalele haosului, acesta fiind în esenţă impredictibil?
Instalarea haosului poate fi mai curând intuită decât calculată. Însă intuiţia haosului poate fi
stimulată cu ajutorul unor instrumente raţional-analitice. Ne gândim aici la două posibilităţi de
„avertizare timpurie” a haosului:
1. Indicatorii în mod normal convergenţi (cifra de afaceri, cash-flow-ul, marjele de
performanţă, rentabilitatea etc.) intră într-o zonă de coevoluţie divergentă. Când
comportamentul sistemului economic este normal evoluţiile indicatorilor
convergenţi au acelaşi sens şi ritmuri asemănătoare. Haotizarea sistemului
economic se manifestă frecvent prin apariţia unor disproporţii şi rupturi
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semnificative în evoluţia variabilelor convergente (am văzut cum la o creştere prea
rapidă a vânzărilor cash-flow-ul răspunde printr-o evoluţie negativă).
2. Indicatorii în mod normal divergenţi tind la un moment dat să aibă evoluţii
convergente. De exemplu, veniturile scad în timp ce costurile cresc, sau veniturile şi
costurile cresc însă rata de creştere a veniturilor este inferioară faţă de rata de
creştere a costurilor încât acestea din urmă le „ajung” pe primele.
Repetitivitatea unor tipare comportamentale este esenţială pentru înţelegerea
capacităţii sistemului pentru a-şi menţine stabilitatea sau, dimpotrivă, susceptibilitatea lui de a
deveni turbulent. Cu cât mai frecvent poate fi recunoscut un anumit tipar comportamental, cu
atât evoluţia sistemului poate fi considerată mai stabilă. Cu cât mai variate sunt modelele
comportamentale pe care le etalează sistemul, cu atât mai pronunţată este inclinaţia lui spre
turbulenţă (haos). O caracteristică critică direct asociată propensiunii sistemului economic de
a se haotiza, dar şi de a-şi stabiliza comportamentul, este lungimea (durata) normală a ciclului
său de funcţionare. Un exemplu tipic de ciclu de funcţionare, specific sistemelor
microeconomice, este ciclul de afaceri: succesiunea de operaţiuni pe care le efectuează o
firmă începând cu preluarea comenzii de la client şi încheind cu încasarea facturii emise către
clientul respectiv. Sistemele cu cicluri de funcţionare scurte sunt, de regulă, mai sensibile,
putând înregistra oscilaţii mai frecvente şi ample în funcţionarea lor, dar deţin în acelaşi timp
şi o capacitate mai pronunţată de reechilibrare: ele sunt „familiarizate” cu turbulenţele.
Sistemele cu cicluri de funcţionare lungi sunt mai stabile, fluctuaţiile în funcţionarea lor fiind
mai rare şi mai puţin spectaculoase, însă dacă un şoc suficient de serios reuşeşte să le perturbe
este nevoie de o energie uriaşă pentru a le stabiliza. Actuala criză economică furnizează
numeroase exemple în acest sens: cele mai afectate au fost firmele din sectoarele caracterizate
prin cicluri de afaceri lungi (construcţii, metalurgie, şantiere navale, maşini şi automobile,
chimie, etc), deşi criza a erupt mai întâi în sectoarele cu cicluri de afaceri scurte (bănci,
servicii financiare, retail, etc); din motivul expus mai sus ne aşteptăm ca revenirea din criză să
înceapă în sectoarele cu cicluri de afaceri scurte, stabilizarea sectoarelor cu cicluri de afaceri
lungi fiind mai lentă şi greoaie. În sismele înalt haotizate – deplasate mult către frontierele
„plajei de siguranţă” – se manifestă frecvent un gen aparte de inerţialitate: spargerea
atractorului „egoist”, care a declanşat evoluţia aberantă, nu determină revenirea sistemului la
comportamentul normal, turbulenţa persistând în continuare. Acest tip de inerţialitate se
numeşte histerezis.
Haosul nu înseamnă doar dezordine. Haosul reprezintă în acelaşi timp o extraordinară
sursă de oportunităţi pentru dezvoltare, schimbare şi inovaţie. Însă fructificarea şanselor
oferite de haos este posibilă numai dacă sistemul economic deţine o solidă capacitate de
autoorganizare, bazată la rândul ei pe aptitudinile de comunicare, învăţare, dezvoltare şi
disiminare a cunoaşterii şi cooperare la nivelul elementelor constitutive (Ashby, 2004, p. 64).
Opinăm că mai repede şi mai eficient vor ieşi din criză economiile şi firmele care sunt dotate
mai bine cu resurse de acest gen.
Bibliografie
Andreewsky, E., Delorme, R. (sous la direction de) (2006). Seconde cybernétique et complexité,
Rencontres avec Heinz von Foerster, L’Harmattan, Paris
Ashby, W.R., „Principles of the self-organizing system”, Emergence: Complexity and Organisation, n˚
special, n˚ 6, 2004
Auger, P. (2008). Manager des situations complexes. Quelles compétences développer pour
l’entreprise de demain?, Dunod, Paris
Bonami, M., de Hennin B., Boqué J-M., Legrand J-J. (1993). Management des systèmes complexes,
DeBoeck, Bruxelles

544

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

545

Cohen, J., Stewart, I. (2008). Năruirea haosului: descoperind simplitatea într-o lume complexă,
Editura Pergament, Bucureşti, 2008
Donnadieu, G., Karsky M. (2002). La systémique, penser et agir dans la complexité, Editions Liaisons,
Paris
Dumitraşcu, V., Dumitraşcu R.A. (2004). „Sfidarea complexităţii. Ordine şi autoorganizare în
sistemele economice“, Editura Sedcom Libris, Iaşi
Lorenz, E. (1993). The essence of chaos, University of Washington Press
Malarewicz, J-A. (2008). Systémique et entreprise. Mettre en oeuvre une stratégie de changement,
Pearson Education France, Paris
Stacey, R. (1993). Strategic management and organisational dynamics, Pitman, 1993
Vázquez, A. (2008). La imaginación estratégica. El caos como liberación, para Ediciones Granica,
Barcelona
Vintilă, G. (2007). Gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a-V-a, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti

545

EVALUAREA IMPACTULUI FACTORILOR DE INFLUENŢĂ
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Rezumat. Acest studiu investighează factorii de influenţă ai structurii capitalului
întreprinderilor româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti în perioada 2004-2008. Gradul
de îndatorare al întreprinderilor româneşti este mai mic decât cel al întreprinderilor din
ţările dezvoltate şi al celor în curs de dezvoltare datorită influenţei factorilor
macroeconomici (creşterea economică, rata inflaţiei, rata dobânzii) asupra structurii
capitalului. Comportamentul de finanţare al întreprinderilor româneşti se fundamentează pe
„noua teorie a ierarhizării” (engl., new pecking order theory - Chen, 2004) conform căreia
întreprinderile se finanţează, mai întâi, din profitul net nerepartizat, mai apoi din capitalurile
proprii şi în ultimă instanţă din împrumuturi.
Cuvinte-cheie: structura capitalului; gradul de îndatorare; factori macroeconomici;
factori specifici întreprinderii; date de tip panel.
Cod JEL: G 320.
Cod REL: 11 E.
1. Introducere
Analiza structurii optime a capitalului şi a factorilor ce influenţează deciziile de
finanţare ale entităţilor economice constituie, de mai bine de cinci decenii, preocuparea
centrală a studiilor din domeniul finanţelor. Punctul de plecare în analizele întreprinse îl
constituie teorema irelevanţei structurii capitalului elaborată de Modigliani şi Miller (1958),
conform căreia pe o piaţă perfectă structura capitalului unei întreprinderi este irelevantă pentru
valoarea de piaţă a acesteia. Întrucât, în realitate, piaţa nu este perfectă, scopul studiilor
ulterioare a fost acela de a identifica imperfecţiunile pieţei şi de a analiza influenţa acestora
asupra deciziilor de finanţare ale întreprinderilor. Teoriile moderne ale structurii capitalului, şi
anume: teoria echilibrării (engl., trade-off theory), teoria ierarhizării surselor de finanţare
(engl., pecking order theory), teoria de agent (engl., agency theory) şi modelele econometrice
consacrate (Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt, Maksimovic, 2001, De Miguel, Pindado, 2000,
Rajan, Zingales, 1995) susţin că în prezenţa asimetriei de informaţii, a costurilor de
tranzacţionare şi a imperfecţiunilor pieţei de capital, structura capitalului este relevantă pentru
valoarea de piaţă a întreprinderii (Schwiete, Weigand, 1997).
Stadiul actual al cercetării privind factorii care stau la baza deciziilor de finanţare ale
entităţilor economice poate fi descris prin afirmaţia lui Myers (2001): „nu există o teorie
universală a structurii capitalului şi nici un motiv de a se aştepta apariţia unei astfel de teorii”.
O teorie general valabilă a structurii optime a capitalului nu este posibilă din cauza
multitudinii şi complexităţii factorilor determinanţi ce explică modul de finanţare al entităţilor
economice.
În literatura de specialitate, factorii determinanţi ai structurii capitalului au fost grupaţi
în două categorii: (1) factori externi, care sunt reprezentaţi, în general, de condiţiile economice
specifice fiecărei ţări în interiorul căreia îşi desfăşoară activitatea entităţile economice şi (2)
factori specifici întreprinderilor care înglobează anumite caracteristici ale acestora (Hermanns,
2006). Dintre factorii externi care explică diferenţele apărute între structura capitalului
întreprinderilor din ţările dezvoltate şi a celei din ţările în curs de dezvoltare, cei mai
importanţi sunt factorii macroeconomici (creşterea economică, nivelul inflaţiei şi rata medie a
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dobânzii). Factorii interni, specifici întreprinderilor, sunt reprezentaţi de profitabilitatea,
tangibilitatea, mărimea, oportunităţile de dezvoltare, costurile de faliment ale întreprinderilor
etc. Studiile au indicat că diferenţele dintre comportamentul de finanţare al întreprinderilor din
ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare sunt explicate de natura corelaţiilor dintre factorii
specifici şi gradul de îndatorare al întreprinderilor (Booth et al., 2001, Chen, 2004).
Scopul studiului de faţă este acela de a identifica factorii de influenţă ai deciziilor de
finanţare ale întreprinderilor româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), de a
construi un model econometric şi de a valida acest model pe piaţa de capital românească. În
acest fel, vom surprinde diferenţele dintre comportamentul de finanţare al întreprinderilor
româneşti şi al celor din ţările dezvoltate, respectiv în curs de dezvoltare.
2. Caracteristicile pieţei de capital româneşti şi alegerea eşantionului
de întreprinderi româneşti listate la BVB
Reînfiinţarea Bursei de Valori Bucureşti, una dintre cel mai importante instituţii ale
pieţei de capital, în anul 1995, constituie unul dintre momentele de referinţă pentru
dezvoltarea pieţei de capital din România. Principalii indici ai BVB au înregistrat o tendinţă
ascendentă, susţinută în ultimii ani şi de efectele aderării României la Uniunea Europeană,
până în anul 2008, an care a reprezentat una dintre cele mai complicate perioade din istoria
modernă a pieţei de capital din România. În anul 2008, valoarea tranzacţiilor a fost foarte
scăzută, iar indicii BVB au fost puternic corelaţi cu cei ai burselor internaţionale, înregistând
pierderi spectaculoase (indicele BET a scăzut cu 70% sub valoarea de start a lunii ianuarie).
Un moment important în evoluţia Bursei de Valori Bucureşti l-a constituit fuziunea cu
Bursa Electronică RASDAQ în anul 2005, fuziune care a avut ca scop crearea unei singure
pieţe bursiere româneşti mai bine capitalizate şi mai lichide. Evoluţia bursei din următorii doi
ani a indicat faptul că fuziunea şi-a atins scopul. În prezent există 101 companii listate la BVB
şi 1585 companii listate la RASDAQ impărţite, în funcţie de anumite criterii (dispersia
acţiunilor distribuite public, capitaluri proprii din ultimul exerciţiu financiar, etc.), în trei
categorii: Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3.
În scopul analizării deciziilor de finanţare ale întreprinderilor româneşti listate la
bursă, am cules date din perioada 2004-2008, disponibile pe site-ul BVB. Trebuie menţionat
că am eliminat, mai întâi, băncile şi societăţile de asigurare întrucât structura financiară a
acestor companii este diferită de a celor incluse în studiul de faţă, iar mai apoi am exclus
întrepriderile ale căror rezultate din exploatare au înregistrat valori negative. Eşantionul rămas
conţine 109 întreprinderi dintre care 26 sunt listate la BVB, iar restul de 83 la RASDAQ.
3. Analiza surselor de finanţare ale întreprinderilor româneşti cotate la bursă
În general, o întreprindere are la dispoziţie două mari categorii de surse de finanţare:
(1) surse proprii de finanţare, în care sunt incluse profitul net reinvestit şi majorările de capital
social prin emisiunea de noi acţiuni şi (2) surse împrumutate, unde sunt incluse creditele
bancare pe termen scurt şi lung sau cele obligatare.
Utilizarea surselor proprii de finanţare este mai puţin riscantă pentru întreprindere, dar
poate interfera cu deciziile unor acţionari. Mai specific, acţionarii pot alege între un câştig
imediat şi cert obţinut din distribuirea de dividende şi un câştig viitor şi incert rezultat din
reinvestirea profitului. Decizia acţionarilor este influenţată de gradul de aversiune pe care îl au
faţă de risc. Dacă aceştia preferă o investiţie mai puţin riscantă, vor opta pentru obţinerea de
dividende renunţând astfel la un câştig potenţial mai mare. În situaţia în care sursele proprii de
finanţare sunt insuficiente din cauza rezultatelor slabe sau a împărţirii de dividende,
întreprinderile vor fi nevoite să apeleze la surse externe de finanţare prin contractarea de
împrumuturi. Proporţia de datorii din totalul surselor de finanţare poartă denumirea de grad de
îndatorare sau rată a îndatorării. În literatura de specialitate, gradul de îndatorare este calculat
prin raportul dintre datorii totale şi active totale ale întreprinderii (Chen, 2004, Delcoure,
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2007) sau raportul dintre datorii totale şi datorii totale plus capitaluri proprii (Rajan, Zingales,
1995, De Miguel, Pindado, 2001) atât în valori contabile, cât şi în valori de piaţă.
Pentru calcularea gradului de îndatorare (total şi pe termen lung) al întreprinderilor
româneşti am folosit valori contabile deorece valorile de piaţă nu au fost disponibile.
Gradul de îndatorare total este calculat ca şi raport dintre datorii totale şi datorii totale
plus capitaluri proprii şi are o valoare medie de 35%, mult mai mică decât cea din majoritatea
ţărilor dezvoltate (media de 66% pentru ţările G7 – Rajan, Zingales, 1995) şi foarte apropiată
de cea din ţările în curs de dezvoltare (51% – Booth et al., 2001). Dacă analizăm gradul de
îndatorare pentru fiecare din cei 5 ani cuprinşi în studiu, observăm că nu există diferenţe mari
între rata medie a îndatorării pentru fiecare an, dar există diferenţe foarte mari între gradul de
indatorare minim şi cel maxim, indicând că deciziile de finanţare ale întreprinderilor
româneşti sunt influenţate mai degrabă de factori specifici întreprinderilor, decât de factori
macroeconomici (Tabelul 1).
Tabelul 1
Gradul de îndatorare total al întreprinderilor româneşti cotate la BVB
în perioada 2004-2008
Gradul de îndatorare total

2004

2005

2006

2007

2008

Mediu

0,37

0,37

0,36

0,33

0,34

Maxim

0,91

0,9

0,92

0,81

0,91

Minim

0,03

0,01

0,02

0,01

0,02

Calculând gradul de îndatorare pe termen lung ca şi raport între datoriile pe termen
lung şi datorii totale plus capitaluri proprii, observăm că valoarea medie a gradului de
îndatorare pe termen lung de 10% este mult sub media ţărilor dezvoltate (41% – Rajan &
Zingales, 1995) şi puţin mai mică decât cea a ţărilor în curs de dezvoltare (22% – Booth et al.,
2001). Variaţia de la un an la altul a gradului de îndatorare mediu pe termen lung este aproape
inexistentă, iar diferenţa dintre gradul maxim de îndatorare pe termen lung şi cel minim este
foarte mare (Tabelul 2). Multe întreprinderi au un grad de îndatorare pe termen lung egal cu
zero ceea ce denotă, fie că întreprinderile româneşti preferă finanţarea prin datorii pe termen
scurt atunci când apelează la împrumuturi, fie prezenţa unui management defectuos care nu
reuşeşte să contracteze împrumuturi pe termen lung.
Tabelul 2
Gradul de îndatorare pe termen lung al întreprinderilor româneşti cotate la BVB
în perioada 2004-2008
Gradul de îndatorare pe termen
lung

2004

2005

2006

2007

2008

Mediu

0,09

0,09

0,1

0,09

0,11

Maxim

0,83

0,77

0,73

0,64

0,61

Minim

0

0

0

0

0

3. Factorii determinanţi ai structurii capitalului întreprinderilor româneşti
cotate la BVB
Gradul de îndatorare este influenţat de o serie de factori atât macroeconomici, cât şi
factori specifici întreprinderilor. Aceşti factori variază, în anumite limite, de la o ţară la alta în
funcţie de specificul economiei de piaţă şi de particularităţile managementului fiecărei
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întreprinderi. Tocmai de aceea se impune identificarea factorilor determinanţi ai structurii
capitalului întreprinderilor româneşti cotate la BVB.
3.1. Influenţa condiţiilor macroeconomice asupra structurii capitalului
întreprinderilor româneşti cotate la BVB
După cum am menţionat anterior, gradul de îndatorare total şi cel pe termen lung al
întreprinderilor româneşti este mult mai mic decât gradul de îndatorare din ţările dezvoltate.
Acest fapt se datorează diferenţelor ce apar între România şi ţările dezvoltate din perspectiva
condiţiilor macroeconomice.
Dintre factorii macroeconomici care influenţează structura capitalului întreprinderilor
româneşti cel mai important este creşterea economică. În perioada 2004-2008, România a
înregistrat o creştere economică pozitivă după cum se poate observa în Tabelul 3.
Tabelul 3
Creşterea economică din România în perioada 2004-2008 (%)
An

2004

2005

2006

2007

2008

Creştere economică

8,30

4,10

7,70

8,00

7,10

Între creşterea economică şi gradul de îndatorare a întreprinderilor există o corelaţie
negativă explicată de faptul că în perioadele de avânt economic, întreprinderile preferă
emisiunea de capitaluri proprii în detrimentul contractării de împrumuturi. Această politică de
finanţare este compatibilă cu ipotezele teoriei sincronizării cu piaţa (engl., market timing
theory), respectiv întreprinderile emit acţiuni atunci când valoarea de piaţă a acţiunilor este
ridicată şi le răscumpără când preţul lor este scăzut (Baker, Wurgler, 2002).
Un alt factor macroeconomic care influenţează majoritatea variabilelor economice,
inclusiv structura capitalului este inflaţia. Zwick (1997) şi De Angelo & Masulis (1980) au
explicat modul în care inflaţia determină utilizarea mai multor capitaluri împrumutate. Din
cauza inflaţiei ridicate, costul real al capitalurilor împrumutate scade şi astfel cererea pentru
obligaţiuni corporative creşte. De asemenea, dacă veniturile aduse de obligaţiunile corporative
sunt mai mari decât cele aduse de acţiuni atunci când inflaţia scade, cererea totală de
obligaţiuni corporative va creşte.
În România, rata inflaţiei în perioada 2004-2008 a fost relativ mică comparativ cu
perioadele anterioare (în perioada 1991-1994 şi în anul 1997 s-a înregistrat hiperinflaţie, iar în
perioada 1997-2003, rata inflaţiei a luat valori între 15,3% şi 59,1%):
Tabelul 4
Rata inflaţiei din România în perioada 2004-2008
An
Rata inflaţiei

2004
11,90%

2005
9,00%

2006
6,56%

2007
4,84%

2008
7,85%

În general, inconstanţa inflaţiei determină creşterea riscului în afaceri, a volatilităţii
veniturilor din exploatare şi a probabilităţii de insolvenţă a întreprinderilor (Hatzinikolaou et
al., 2002). Ca urmare, întreprinderile trebuie să ţină cont de inconstanţa inflaţiei în alegerea
structurii capitalului şi, în consecinţă, să aleagă ca sursă de finanţare emisiunea de noi acţiuni
ce presupune un grad mai mic de îndatorare.
Un ultim factor macroeconomic ce influenţează structura capitalului entităţilor
economice este rata dobânzii care reprezintă, de fapt, costul capitalului împrumutat. Faptul că
gradul de îndatorare al întreprinderilor româneşti cotate la BVB este mult mai mic decât cel al
întreprinderilor din ţările dezvoltate poate fi explicat şi prin rata mai mare a dobânzii de
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referinţă stabilită de Banca Naţională a României comparativ cu cea stabilită de Băncile
Centrale din ţările dezvoltate.
Rata medie a dobânzii de referinţă în România pentru perioada 2004-2008 este
prezentată în tabelul următor:
Tabelul 5
Rata dobânzii de referinţă pentru perioada 2004-2008 în România (%)
An
Rata dobânzii de referinţă

2004

2005

2006

2007

2008

20,27

9,54

8,44

7,46

9,44

Rata dobânzii de referinţă stă la baza stabilirii celorlalte rate ale dobânzilor din
economie. O rată mare a dobânzii de referinţă impune un nivel ridicat al ratelor dobânzii
pentru împrumuturile acordate entităţilor economice. Acestea, fiind puse în situaţia de a plăti
mult pentru capitalul împrumutat, preferă să se orienteze spre alte surse de finanţare, respectiv
surse proprii sau emisiune de noi acţiuni.
Concluzionând, chiar dacă mediul macroeconomic în care întreprinderile îşi
desfăşoară activitatea îşi pune amprenta asupra deciziilor de finanţare ale acestora, rolul
hotărâtor în alegerea de finanţare îl au factorii specifici întreprinderilor datorită diferenţelor
mari dintre gradele de îndatorare.
3.2. Influenţa factorilor specifici întreprinderilor asupra deciziei de finanţare
Majoritatea studiilor privind structura capitalului entităţilor economice s-au focalizat
pe influenţa factorilor interni, specifici întreprinderilor asupra deciziei de finanţare şi au inclus
aceşti factori în modele pe care le-au validat empiric pe diferite pieţe. Printre factorii specifici
întreprinderilor incluşi în modele econometrice consacrate se numără: profitabilitatea,
mărimea întreprinderii, raportul dintre activele imobilizate corporale (active tangibile) şi total
active (tangibilitatea activelor), oportunităţile de dezvoltare ale întreprinderii, costurile de
faliment, efectele avantajelor fiscale (Chen, 2004, Delcoure, 2007, Rajan, Zingales, 1995).
Pe baza rezultatelor obţinute anterior în literatura de specialitate şi a disponibilităţii
datelor pentru România, în studiul de faţă vom analiza influenţa profitabilităţii, tangibilităţii
activelor, mărimii întreprinderilor şi a oportunităţile de dezvoltare asupra gradului de
îndatorare total şi a celui pe termen lung. Variabilele utilizate în modelul econometric folosit,
precum şi indicatorii utilizaţi pentru măsurarea acestora sunt prezentaţi în Tabelul 6.
Tabelul 6
Variabile şi indicatori ai variabilelor utilizaţi în modelul econometric
Variabile
Variabile dependente
Gradul de îndatorare total
Gradul de îndatorare pe termen lung

Indicatori
Raportul dintre total datorii şi total datorii plus capitaluri
proprii
Raportul dintre datorii pe termen lung şi total datorii
plus capitaluri proprii

Variabile independente
Profitabilitatea
Tangibilitatea activelor

Raportul dintre rezultatul din exploatare şi total active
Raportul dintre activele imobilizate şi total active

Mărimea întreprinderii
Oportunităţile de dezvoltare

Logaritm din cifra de afaceri
Creşterea cifrei de afaceri/creşterea activelor totale
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3.2.1. Modelul de regresie
În scopul identificării factorilor de influenţă ai structurii capitalului întreprinderilor
româneşti, vom utiliza un model de regresie cu date de tip panel, deoarece am colectat date
pentru mai multe întreprinderi pe o perioadă de 5 ani. Forma modelului utilizat este
următoarea:
y it= a x it b
i
it cu i = 1,2,...,109; t = 1,2,...,5.
y it reprezintă una dintre cele două variabile dependente definite mai sus, x it este un
vector de dimensiune 1×k al observaţiilor pentru k variabile independente ale întreprinderii i la
momentul t, b este un k ×1 vector al parametrilor, i este un efect individual neobservabil, iar
it reprezintă variabila reziduală.
Estimarea modelului a fost realizată atât prin Metoda efectelor fixe, cât şi prin Metoda
efectelor aleatoare, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în Tabelul 7.
Tabelul 7
Rezultatele estimării modelului de regresie
Variabila dependentă: Gradul de îndatorare total
Variabile independente

Efecte fixe

Efecte aleatoare

Profitabilitatea

-0,344***(0.000)

-0,316***(0.000)

Mărimea întreprinderii

0.067***(0.000)

0.036***(0.000)

Tangibilitatea

-0.315***(0.000)

-0.294***(0.000)

Oportunităţile de dezvoltare

0.001 (0.329)

0.002 (0.277)

R²

0.86

0.14

Adj. R²

0.82

0.13

Variabila dependentă: Gradul de îndatorare pe termen lung
Variabile independente

Efecte fixe

Efecte aleatoare

Profitabilitatea

-0,124*(0.077)

-0,163***(0.011)

Mărimea întreprinderii

-0.022*(0.077)

0.0008 (0.8045)

Tangibilitatea

0.0385 (0.327)

0.0673**(0.043)

Oportunităţile de dezvoltare

0.003* (0.0837)

0.002 (0.2121)

R²

0.72

0.02

Adj. R²

0.65

0.01

*** Significant at 1% level
** Significant at 5% level
* Significant at 10% level

După cum se observă din tabel, metoda efectelor fixe este mai adecvată pentru
estimarea ambelor modele decât metoda efectelor aleatoare, întrucât R² este mai mare în cazul
primei metode.
3.2.2. Rezultatele estimării modelului
Pentru gradul de îndatorare total, coeficienţii variabilelor profitabilitate, mărimea
întreprinderii şi tangibilitate sunt statistic semnificativi, iar pentru gradul de îndatorare pe
termen lung, coeficienţii pentru mărimea întreprinderii, profitabilitate şi oportunităţile de
dezvoltare sunt de asemenea semnificativi. După cum se poate observa, coeficientul pentru
mărimea întreprinderii este pozitiv şi puternic semnificativ pentru gradul de îndatorare total şi
negativ pentru gradul de îndatorare pe termen lung, în timp ce coeficientul pentru
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tangibilitatea activelor este negativ pentru gradul de îndatorare total şi pozitiv, dar
nesemnificativ din punct de vedere statistic, pentru gradul de îndatorare pe termen lung.
Aceasta înseamnă că întreprinderile mari cotate la BVB preferă pentru finanţare
împrumuturile pe termen scurt în detrimentul celor pe termen lung, iar atunci când utilizează
împrumuturile pe termen lung pot utiliza ca şi garanţii pentru acestea activele imobilizate
corporale.
Corelaţia dintre profitabilitate şi gradul de îndatorare total, respectiv cel pe termen
lung este negativă şi statistic semnificativă. Această corelaţie susţine ipotezele teoriei
ierarhizării surselor de finanţare conform cărora întreprinderile profitabile utilizează mai puţin
capitalurile împrumutate, întrucât au la dispoziţie mai multe resurse interne pe care le pot
utiliza. O altă explicaţie pentru corelaţia negativă dintre profitabilitate şi gradul de îndatorare
este oferită de „noua teorie a ierarhizării” (engl., new pecking order theory - Chen, 2004).
Conform acestei teorii, în ţările în curs de dezvoltare, băncile oferă întreprinderilor
împrumuturi pe termen scurt şi, ca urmare, acestea din urmă sunt nevoite să apeleze la
emisiunea de noi acţiuni pentru finanţarea investiţiilor. Doar că în aceste ţări, nu există o
legislaţie privind protecţia acţionarilor, situaţie în care managerii preferă ca şi sursă de
finanţare profitul nerepartizat întrucât acesta reprezintă cea mai rapidă metodă de finanţare.
Între mărimea firmei şi gradul de îndatorare total există o corelaţie pozitivă şi
semnificativă din punct de vedere statistic, sugerând că întreprinderile mari sunt mult mai
diversificate şi mai puţin supuse riscului de a intra în faliment şi, astfel pot recurge pentru
finanţare la contractarea de împrumuturi. În schimb, între mărimea întreprinderii şi gradul de
îndatorare pe termen lung există o corelaţie negativă ceea ce înseamnă că întreprinderile mari
preferă finanţarea prin împrumuturi pe termen scurt.
Întreprinderile cu o proporţie mare de active imobilizate corporale în total active au o
rată a îndatorării mai mică, ceea ce nu susţine ipotezele teoriei echilibrării şi rezultatele
obţinute pentru ţările dezvoltate (Rajan, Zingales, 1995, Titmann, Wessels, 1988). Conform
teoriei echilibrării, activele imobilizate corporale sunt utilizate de întreprinderi ca şi garanţii
ale împrumuturilor. În ţările în curs de dezvoltare, utilizarea activelor corporale ca şi garanţie
a împrumuturilor este limitată de o serie de factori precum: sisteme legislative subdezvoltate
şi ineficiente sau pieţe secundare nelichide. Prin urmare, studiile efectuate pentru aceste ţări
au indicat o corelaţie negativă între gradul de îndatorare şi ponderea activelor corporale în
total active (Booth et al., 2001, Nivorozhkin, 2005).
Coeficientul privind oportunităţile de dezvoltare este semnificativ în modelul de
regresie utilizat pentru gradul de îndatorare pe termen lung sugerând faptul că băncile
recunosc valoarea oportunităţilor de dezvoltare ale întreprinderilor şi prin urmare le acordă
credite pe termen lung.
4. Concluzii
Scopul studiului de faţă a fost acela de a evalua impactul factorilor de influenţă asupra
gradului de îndatorare a întreprinderilor româneşti cotate la BVB prin utilizarea unui model de
regresie. Gradul de îndatorare total al întreprinderilor româneşti (35%) este mult mai mic
decât în ţările dezvoltate (66% pentru ţările G7) şi puţin mai mic decât cel din ţările în curs de
dezvoltare (51%). Gradul mic de îndatorare poate fi explicat, în primul rând, de factorii
macroeconomici din România (perioada 2004-2008) şi anume: (a) o creştere economică
pozitivă ce a favorizat emisiunea de noi acţiuni ca şi metodă de finanţare, întrucât valoarea de
piaţă a acestora este sporită în perioadele de avânt economic, (b) inconsistenţa inflaţiei ce
determină creşterea riscului în afaceri şi a probabilităţii de insolvenţă a întreprinderilor, prin
urmare acestea vor alege ca surse de finanţare capitalurile proprii şi (c) o rată a dobânzii de
referinţă ridicată ce determină un cost ridicat al capitalurilor împrumutate şi orientarea
întreprinderilor spre alte surse de finanţare, respectiv surse proprii sau emisiunea de noi
acţiuni.
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În intervalul de timp luat în calcul (2004-2008) se observă o mare diferenţă între
gradul de îndatorare maxim şi cel minim indicând faptul că structura capitalului
întreprinderilor româneşti este influenţată într-o proporţie mare de factorii specifici
întreprinderilor. Dintre aceşti factori, profitabilitatea, mărimea întreprinderii şi tangibilitatea
activelor influenţează gradul de îndatorare total al întreprinderilor româneşti, în timp ce
profitabilitatea, mărimea întreprinderii şi oportunităţile de dezvoltare influenţează gradul de
îndatorare pe termen lung. În ceea ce priveşte coeficientul pentru mărimea întreprinderii,
acesta este pozitiv şi puternic semnificativ pentru gradul de îndatorare total, dar negativ pentru
gradul de îndatorare pe termen lung. Referitor la tangibilitatea activelor, s-a observat că
aceasta este negativă pentru gradul de îndatorare total şi pozitivă, dar nesemnificativ statistic,
pentru gradul de îndatorare pe termen lung. Cu alte cuvinte, întreprinderile mari cotate la BVB
preferă ca şi surse de finanţare împrumuturile pe termen scurt în detrimentul celor pe termen
lung, iar atunci când utilizează împrumuturi pe termen lung pot folosi ca şi garanţii activele
imobilizate corporale.
Pe baza rezultatelor obţinute referitoare la corelaţiile dintre gradul de îndatorare şi
factorii specifici întreprinderilor, putem afirma că, dintre teoriile structurii capitalului, „noua
teorie a ierarhizării” (Chen, 2004) este cea care fundamentează comportamentul de finanţare
al întreprinderilor româneşti cotate la BVB. Conform acestei teorii, întreprinderile se
finanţează, mai întâi, din profitul nerepartizat, mai apoi din capitalurile proprii şi în ultimă
instanţă din împrumuturi.
Această lucrare a fost susţinută de CNCSIS – UEFISCSU, proiectul numărul
PNII – IDEI 2366/2008.
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MANAGEMENTUL RISCULUI DE FRAUDĂ
Ionuţ ŞERBAN
Banca Naţională a României, Bucureşti
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Rezumat. Prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze anumite aspecte ale riscului de
fraudă cu care se confruntă toate organizaţiile, indiferent de specificul activităţii. De
asemenea, în prezenta lucrare sunt expuse şi câteva exemple practice ale modului de
manifestare a riscului de fraudă. Implicaţiile pe care le poate avea acest risc sunt nelimitate
şi, pot să genereze inclusiv falimentul organizaţiei afectate. În general, riscul de fraudă
devine mai ameninţător în perioadele de criză, punând în pericol stabilitatea financiară a
orgnaizaţiei.
Cuvinte-cheie: fraudă; audit intern; control intern; managementul şi evaluarea
riscurilor; guvernanţă corporativă.
Cod JEL: M4.
Cod REL: 14J.
Introducere
Într-o exprimare mai plastică, auditul intern este dirijorul, iar rolul orchestrei îl joacă
sistemul de control intern. Deşi nu ştie să cânte la fiecare instrument din cadrul orchestrei,
dirijorul are suficiente cunoştinţe şi experienţă ca să poată corela întreaga orchestră.
Compartimentul de audit intern poate că nu cuprinde jurişti, ingineri, tehnicieni, specialişti în
resurse umane sau alte categorii de personal, dar are capacitatea, autoritatea şi mijloacele
necesare pentru a asigura o corelare a diferitelor compartimente ale organizaţiei. Toate pentru
un management eficient al riscurilor, realizat de un sistem de control intern eficient.
Din păcate, eficienţa, respectiv ineficienţa acţiunilor sistemului de control intern din
cadrul unei organizaţii nu se poate măsura, ci doar aprecia. Acest lucru face ca stabilirea
modalităţilor de îmbunătăţire a lui să fie subiective şi să difere de la o echipă de specialişti la
alta.
Compartimentul de audit intern, prin misiunile specifice pe care le realizează, ia
contact cu diferite procese din cadrul organizaţiei. Acest lucru face ca în special
compartimentul de audit intern să aibă o imagine de ansamblu asupra proceselor şi a riscurilor
existente în cadrul organizaţiei.
Pe lângă faptul că auditul intern este are toate informaţiile pentru a interveni în
managementul riscului, el este şi obligat să o facă prin prisma implicării lui în sistemul de
control intern al organizaţiei.
1. Elemente privind managementul riscurilor. Rolul auditului intern în
managementul riscurilor
Când vorbim de managementul riscurilor sunt importante noţiunile de reversibilitate şi
ireversibilitate. Sunt riscuri care odată produse generează un efect ireversibil. Acestea pot fi:
9 ireversibilitate în angajarea resurselor;
9 ireversibilitate în ceea ce priveşte poziţia organizaţiei pe piaţă;
9 ireversibilitate în ceea ce priveşte produsele furnizate etc.
Dacă toate deciziile pot fi reversibile, când vorbim de riscuri reversibilitatea este nulă.
Compartimentul de audit intern, este privilegiat pentru că tratează riscul de o manieră
preventivă, care reduce nivelul de ireversibilitate.
În contextul actual, mediul în care activează organizaţia este din ce în ce mai instabil,
nonlinear şi într-o continuă schimbare. Nevoia de anticipare a riscurilor a devenit din ce în ce
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mai accentuată pentru a limita ireversibilitatea cauzată de producerea riscurilor. Auditul intern
a început din ce în ce mai mult să renunţe în a se implica strict în domeniul financiar pentru a
se implica şi în alte domenii precum auditul strategic.
Riscurile odată produse au impact şi asupra situaţiilor financiare. Problematica riscului
şi repercusiunea acestuia asupra situaţiilor financiare este o temă de actualitate. Riscul asociat
cu activitatea organizaţiei în ansamblul acesteia este riscul de afacere (business risk) şi
reprezintă riscul total al organizaţiei şi al acţiunilor acesteia care se poate materializa.
Implicarea auditului intern în cadrul managementului riscului de afacere a evoluat
după cum urmează:
Tabelul 1
Evoluţia auditului
Orizont de timp temporal
1900-1960
1960-1990
1990 - prezent

Obiective de audit
Supraveghere
Ideea că riscurile pot fi stăpânite printr-o analiză a controalelor operaţionale şi
administrative
Riscul de afacere
Identificarea riscurilor şi determinarea efectelor acestora asupra situaţiilor
financiare
Riscul de afacere (într-o perspectivă strategică)
Evaluarea poziţiei strategice a raporturilor organizaţiei cu mediul intern şi
extern

În prezent auditul intern tinde să aibă o orientare globală la nivelul tuturor proceselor
din organizaţie şi doar la o simplă verificare a unor înregistrări contabile. Acţiunea auditului
în ceea ce priveşte managementul riscurilor se întinde astfel în întreaga organizaţie, fiind
privită ca un tot unitar.
De foarte multe ori riscul de fraudă se produce fără să fie depistat de către auditori,
chiar într-un compartiment pe care aceştia l-au auditat. În consecinţă este foarte important ca
în momentul în care se realizează un audit, auditorii să ţină cont şi de posibilitatea producerii
unui risc de fraudă în compartimentul pe care îl auditează sau, mai grav, chiar în
compartimentele implicate în fluxul auditat.
2. Riscul de fraudă. Detecţie şi analiză
O metodă de detecţie a riscului de fraudă este aceea de analiză la nivel microscopic a
activităţii auditate. Toate acele operaţii simple, aparent banale pe care le realizează un
operator, pot ascunde în spate o fraudă foarte bine pusă la punct, foarte bine organizată şi care
se desfăşoară de ceva vreme, fără ca o persoană să observe. Pe site-ul oficial al Institutului
Auditorilor Interni este prezentată următoarea situaţie în care riscul de frauda a fost descoperit
printr-o analiză microscopică a operaţiunilor.
O misiune de audit aproape încheiată, desfăşurată în compartimentul de operaţii cu
clienţii al unei bănci din India a dezvăluit, printr-o analiză microscopică, o fraudă importantă.
Deşi aproape încheiată misiunea de audit, autorul a făcut o ultimă analiză a
operaţiunilor de depuneri şi retrageri de numerar derulate de bancă. A verificat la nivel de
operaţiune toate încasările şi plăţile făcute, încercând să răspundă la următoarele întrebări:
1) câte operaţiuni de depunere din total depuneri depăşesc o anumită sumă (să zicem
5000 $) în perioada X;
2) câte operaţiuni de retrageri din total retrageri depăşesc aceeaşi sumă de 5000$ în
perioada X;
3) câte situaţii au fost în care s-au executat atât depuneri cât şi retrageri ale aceleiaşi
sume în aceeaşi zi sau într-o perioadă scurtă de timp.
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Răspunsul la primele două întrebări a fost mulţumitor pentru auditor (mai puţin 2% din
totalul tranzacţiilor). La a treia întrebare situaţia părea cel puţin bizară. Mai mult de 600 de
tranzacţii au fost descoperite pentru perioada analizată. Pentru auditor, o medie de 24 de
depuneri şi retrageri ale aceleiaşi sume într-o singură zi a ridicat semne de întrebare.
Prin analize ulterioare s-a descoperit că era vorba doar de 10 conturi din care cei 10
titulari făceau depuneri şi apoi retrageri. Era cel puţin bizar de ce o persoană depunea o sumă
într-un cont şi apoi retrăgea aceeaşi sumă din acelaşi cont.
După analize mai atente împreună cu conducerea băncii şi cu sprijinul poliţiei locale
auditorii interni au scos la iveală o reţea de falsificatori de bani care opera pe raza băncii
respective. Titularii de cont depuneau bani falşi în conturile respective, iar apoi retrăgeau
banii de la casieriile băncilor. Deoarece frecvenţa deplasărilor la bancă era ridicată, iar
respectivele persoane erau foarte amabile cu funcţionarii băncii nimeni nu a pus niciun semn
de întrebare privind legitimitatea respectivelor tranzacţii.
Pornind de la cazurile concrete de fraudă, printre metodele cele mai eficiente de
prevenire a producerii riscului de fraudă sunt:
- realizarea de audituri regulate;
- cunoaşterea angajaţilor;
- investigarea schimbărilor nejustificate a statutului financiar al angajaţilor;
- impunerea obligatorie a executării concediilor;
- analiza atentă a trecutului viitorilor angajaţi în faza de recrutare a acestora;
- investigarea tuturor circumstanţelor suspicioase;
- acuzarea în instanţă a angajaţilor care comit fraude;
- implementarea unor standarde etice ridicate.
În depistarea riscului de fraudă, o importanţă deosebită o au interviurile realizate de
auditori. Sunt câteva aspecte importante privind tehnicile de interviu de care ar trebui să se
ţină cont şi anume:
- în timpul interviului auditorii ar trebui să-şi reproducă descrierile făcute de
intervievaţi şi să vadă dacă cele transmise de ei au sens, logică;
- este bine ca auditorii să facă pauze mai lungi, din când în când, în timpul interviului
pentru a permite interlocutorilor să vorbească şi să-şi expună mai multe puncte de vedere;
- este de dorit ca interviul să aibă loc într-un loc stabilit de auditor care să nu fie
familiar interlocutorului, dar în acelaşi timp auditorul să-l facă pe interlocutor să se simtă „ca
la el acasă”;
- auditorul să considere interlocutorul ca fiind de bună credinţă;
- auditorii nu trebuie să joace roluri de „poliţist bun – poliţist rău”.
Principalii indicatori de fraudă de care orice organizaţie poate să dispună sunt:
1) anomalii contabile;
2) simptome legate de control intern;
3) anomalii analitice;
4) simptome legate de stilul de viaţă al angajaţilor;
5) simptome legate de schimbarea comportamentului angajaţilor;
6) informaţii şi sesizări.
Anomaliile contabile apar pentru că de obicei este imposibil ca o persoană care comite
o fraudă într-o organizaţie să poată să nu altereze înregistrările contabile (documente
contabile, înregistrările din jurnalul contabil, cartea mare, situaţiile financiare).
Simptome legate de control intern. Frauda intervine atunci când presiunea,
oportunitatea şi raţionalizarea resurselor vin împreună. Când controlul intern este absent sau
evitat, apare oportunitatea de comitere a fraudei.
Anomaliile analitice reprezintă acele proceduri sau relaţii care sunt prea neobişnuite şi
prea nerealist pentru a fi credibile. Se includ aici tranzacţiile sau evenimentele care se produc
la momente şi în locuri ciudate sau care sunt realizate sau implică persoane care în mod
normal nu ar participa la realizarea lor. Se includ aici, de asemenea, tranzacţiile sau sumele
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care sunt prea mari sau prea mici, sau care se produc prea des sau prea rar, sau care au ca
rezultat prea multe operaţii sau prea puţine. În mod normal, aşa cum reiese şi din exemplul
prezentat mai sus, anomaliile analitice reprezintă toate operaţiile neobişnuite, neaşteptate.
Simptome legate de stilul de viaţă al angajaţilor. Majoritatea oamenilor care comit o
fraudă sunt presaţi din punct de vedere financiar. Uneori presiunile financiare sunt reale,
alteori nu. După ce comit frauda, de obicei, angajaţii după ce îşi satisfac nevoile financiare
continuă să sustragă fonduri pentru a-şi îmbunătăţi stilul de viaţă. Ei îşi cumpără maşini noi, şi
alte active, vacanţe exotice, remodelează casa sau se mută în case mai scumpe, cumpără
bijuterii sau haine scumpe, sau pur şi simplu cheltuie mai mulţi bani pe mâncare sau alocă mai
multe resurse cheltuielilor curente.
Foarte puţine persoane care comit o fraudă economisesc banii. De obicei, ei cheltuie
tot ce au sustras ilegal. Pe măsură ce devin mai încrezători în schema de sustragere ilicită a
activelor din organizaţie, aceştia sustrag şi cheltuiesc din ce în ce mai mult. Nu după mult
timp, standardul lor de viaţă este departe de ceea ce îşi pot permite în mod normal.
Simptome legate de schimbarea comportamentului angajaţilor. Studiile din psihologie
descoperă faptul că atunci când o persoană, mai ales pentru prima oară, comite o crimă
aceasta devine copleşită de sentimentul de frică şi vinovăţie. Acestea se traduc într-un stres
foarte mare, stres de care vinovatul va încerca să se dispenseze cu rezultat direct în
schimbarea comportamentului acestuia. Aceste manifestări pot să apară sub următoarele
forme: insomnie; creşterea consumului de alcool; abuz în ceea ce priveşte fumatul; stare de
iritabilitate şi suspiciune; imposibilitate de relaxare; frica de a fi prins; imposibilitatea de
privire a oamenilor în ochi; jena vizibilă între cercurile de prieteni; contemplarea vizibilă a
consecinţelor posibile; tendinţa de a munci în picioare; transpiraţie abundentă etc.
Persoana care comite o fraudă nu are un comportament specific care poate fi
recunoscut, ci aceasta şi-l schimbă, iar această schimbare bruscă a comportamentului poate
semnala o posibilă fraudă. Persoanele care sunt amabile pot deveni agresive iar persoanele
care sunt agresive pot deveni dintr-o dată drăguţe.
Informaţiile şi sesizările reprezintă o bună sursă de detecţie a fraudei. De cele mai
multe ori, auditorii sunt blamaţi că nu descoperă mai multe fraude. Nu se ţine însă seama de
un aspect foarte important şi anume că, datorită naturii fraudei, auditorii sunt în cea mai
proastă poziţie de descoperire a fraudei, cel puţin accidental.
Fiecare fraudă are anumite faze:
- faza de realizare;
- faza de acoperire a urmelor;
- faza de conversie.
Frauda poate fi descoperită în fiecare din aceste stadii, dar nu în mod necesar de către
auditorii interni. Auditorii trebuie să se pornească pe urmele informaţiilor sau sesizărilor
primite de la alte persoane în cel puţin două din etapele de desfăşurare ale unei fraude.
Prima etapă a unei fraude implică sustragerea de mijloace financiare, informaţie sau
alte active ale organizaţiei, manual, cu ajutorul calculatorului, prin telefon etc. La acest nivel,
frauda poate fi sesizată de cineva care observă „outflow”-urile neautorizate. În general nu
auditorul intern este persoana care se află în jurul angajatului care comite o fraudă, ci alţi
colegi ai acestuia. De asemenea, în mod normal, în perioada desfăşurării auditurilor (2 - 4
săptămâni) frauda nu se mai produce. Persoanele cele mai în măsură să detecteze frauda în
această etapă sunt de obicei colegii de muncă, şeful ierarhic, sau alţi angajaţi care intră în
relaţii cu cel care realizează o fraudă.
A doua etapă, de acoperire a urmelor, cuprinde acele acţiuni făcute de persoana care
a comis frauda în scopul ascunderii ei. Aici se includ măsurile luate de persoana care a
realizat frauda precum distrugerea documentelor, a evidenţelor etc. La acest nivel auditorii
interni pot detecta frauda prin detectarea înregistrărilor alterate sau prin sesizarea lipsurilor de
lichidităţi sau active fixe din testele de audit efectuate. Totuşi, angajaţii din contabilitate sau
colegii de muncă sunt persoanele cele mai în măsură să detecteze aceste anomalii.
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A treia etapă de conversie reprezintă valorificarea activelor sustrase, transformarea
lor în lichidităţi şi cheltuirea lichidităţilor. În situaţia în care frauda constă în sustragerea doar
de lichidităţi, această etapă cuprinde doar cheltuirea sumelor sustrase ilegal. În mod normal
toate sumele sustrase sunt cheltuite aproape imediat. În această etapă frauda poate fi detectată
prin schimbările produse, aproape inevitabil, în stilul de viaţă rezultat al cheltuirii sumelor
sustrase. În această etapă auditorii nu prea au cum să descopere frauda. Ei nu au de unde să
ştie ce fel de bijuterii au cumpărat suspecţii de fraudă, nu au nici o viziune asupra stilului de
viaţă al angajaţilor.
Pe ansamblu, în toate cele trei faze ale fraudei, colegii de muncă şi superiorii ierarhici
sunt în cea mai bună poziţie să descopere frauda. Se apreciază că în companiile mari 43% din
cazurile de fraudă au fost depistate ca urmare a sesizărilor şi informaţiilor primite de la diverşi
angajaţi, ceea ce face ca această metodă de detecţie a fraudei să fie de departe cea mai
eficientă şi des întâlnită. Deschiderea unui canal de comunicaţie special destinat riscului de
fraudă, devine o excelentă modalitate de luptă împotriva fraudei.
Fiecare din aceste simptome de fraudă deţin un rol foarte important în mecanismul de
detecţie a fraudei. Când informaţiile inerente din cele şase categorii sunt combinate, rezultă o
uriaşă putere de detecţie a fraudei.
3. ELRIC
În anumite materiale, Fondul Monetar Internaţional propune o împletire a guvernanţei
corporative cu managementul riscului operaţional şi al riscului de fraudă în cazul Băncilor
Centrale prin crearea unui mecanism numit ELRIC.
În linii mari prin acesta se înţelege:
o Mecanismul de Audit Extern;
 Practicile şi procedurile folosite de către un auditor independent pentru a furniza o
opinie asupra situaţiilor financiare, dacă sunt întocmite în concordanţă cu cadrul legal
prevăzut;
 Furnizează o anumită asigurare în ceea ce priveşte calitatea procedurilor de control
pentru integritatea operaţiunilor financiare ale băncii;
 Urmărirea implementărilor recomandărilor auditului.
o Cadrul Legal;
 Interferenţa guvernului în operaţiunile băncii centrale poate slăbi autonomia băncii
şi să crească expunerea la risc a acesteia.
o Raportarea financiară;
 Promovarea transparenţei în ceea ce priveşte practicile de raportare, inclusiv
publicarea situaţiilor financiare.
o Mecanismul de Audit Intern;
 Activitatea de audit intern este o activitate independentă, obiectivă organizată cu
scopul de a adăuga valoare şi de a îmbunătăţii operaţiunile organizaţiei;
 Ajută organizaţia să-şi atingă obiectivele prin îmbunătăţirea tehnicilor de
managementul riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă corporatistă;
 Activitatea de audit intern întăreşte integritatea funcţiilor de control ale băncii
centrale;
 Completează activitatea de audit extern;
 Asigură respectarea legilor şi normelor interne;
 Realizează audituri operaţionale şi financiare.
o Sistemul de Control intern:
 Controlul intern este un proces ce cuprinde toate politicile şi procedurile cerute de
către conducerea băncii pentru a o ajuta în:
9 Îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii activităţii;
9 Respecta legislaţia în vigoare, normele, politicile, planurile, normele şi procedurile
interne;
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9 Pregăti la timp informaţia financiară.
 Focalizarea sistemului de contro intern este în special asupra operaţiunilor bancare,
contabilităţii şi operaţiunilor de administrare a rezervelor internaţionale;
 Cu ajutorul „ELRIC” sunt identificate şi grupate vulnerabilităţile. Acestea sunt
grupate în mai multe categorii:
9 Risc ridicat;
9 Risc mediu – ridicat;
9 Risc mediu – scăzut;
9 Risc scăzut.
 Riscurile importante identificate trebuie acoperite printr-un program economic. Este
necesară şi o însuşirea din partea compartimentelor implicate;
 Toate riscurile sunt revizuite periodic pentru a monitoriza gruparea anterioară a
acestora şi pentru a descoperi orice acutizare a eventualelor riscuri.
4. Există o reţetă general valabilă în gestionarea riscului de fraudă?
Foarte mulţi practicieni se întreabă dacă există o reţetă general valabilă pentru
gestionarea riscului de fraudă. Opinia general acceptată este aceea că nu există reţete
universale de succes în gestionarea riscului de fraudă. Aceste reţete depind de specificul
organizaţiei, mărimea ei, sectorul de activitate, piaţa pe care activează etc. Fiecare reţetă
depinde şi de resursele pe care este dispusă organizaţia să le aloce în acest sens. Existând o
multitudine de factori care influenţează gestiunea riscurilor, există şi o multitudine de reţete
care se pot aplica pentru o bună gestiune a acestora.
Chiar dacă organizaţiile se confruntă cu aceleaşi tipuri de riscuri, modul în care fiecare
categorie de risc îşi pune amprenta asupra unei organizaţii este diferit de la o organizaţie la
alta. În plus, fiecare organizaţie are o anumită abordare în ceea ce priveşte gestionarea
riscului, pornind de la :
- experienţele avute în managementul riscului;
- riscul general al sectorului de activitate;
- resursele financiare de care dispune organizaţia;
- mărimea acesteia;
- experienţa personalului cu atribuţii în gestionarea riscului etc.
În fiecare organizaţie, toate tipurile de riscuri se află în stare latentă. Oricând un risc
sau altul se poate produce, odată cu evoluţia favorabilă a condiţiilor declanşatoare, a factorilor
declanşatori. Din acest motiv, este foarte important ca aceste riscuri să fie cartografiate şi
analizate dinamic. Un angajat poate nu are intenţia să furnizeze un secret din cadrul unei
organizaţii sau să deturneze o anumită sumă de bani, dar lipsa celui mai mic sistem de control
din partea organizaţiei face ca acel salariat să declanşeze un risc care poate să genereze apoi
producerea unor riscuri în lanţ, cu urmări ce uneori duc chiar la faliment.
Este cunoscut cazul unui funcţionar la una din cele mai vechi bănci (Barings, cea mai
veche bancă de investiţii din Marea Britanie), care prin efectuarea unor operaţiuni
neautorizate pe piaţa bursieră a dus în final la falimentul respectivei bănci. Barings.
Nicholas Leeson, la începutul lui 1990 a fost angajat la Barings şi a fost trimis la Bursa
din Singapore ca director de operaţiuni pe piaţa derivativelor. Iniţial, a operat tranzacţii
speculative neautorizate în contul băncii, care la început au adus un profit de 10% din cifra de
afaceri anuală a băncii. Ulterior, a început să piardă, Leeson ascunzându-şi pierderile într-un
cont 88888 (considerat un număr norocos în mitologia chineză).
Marea greşeală a fost aceea că managementul băncii a permis lui Leeson, în calitate de
manager, să-şi deconteze singur operaţiunile. În 1992 pierderile făcute de Leeson au totalizat
2 milioane de lire, ajungând ulterior, în 1994 la 208 milioane de lire. Pe 16 ianuarie 1995,
Leeson a făcut o operaţiune speculativă la termen, mizând pe faptul că piaţa asiatică nu se va
mişca covârşitor pe termen scurt. Totuşi, cutremurul din dimineaţa zile de 17 ianuarie 1995 a
aruncat în jos piaţa asiatică şi operaţiunea lui Leeson. Deşi ulterior a mai încercat să facă şi
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alte operaţiuni de investiţii cu scopul de a mai reduce din pierderi, Leeson nu a mai reuşit să
acopere golul din contul 88888.
Pierderile generate băncii au ajuns la 827 lire sterline care au ajuns la 1,4 miliarde de
lire sterline cu pierderile din cursul de schimb, de două ori capitalul pentru investiţii al băncii.
Leeson a fost acuzat de fraudă şi condamnat la 6 ani şi jumătate de detenţie.
Foarte mulţi specialişti au considerat că o parte din vină o poartă sistemul de audit
intern şi practicile de management al riscului ale băncii. Dacă sistemul de control intern era
eficient, riscul putea fi eliminat. Costurile de organizare a sistemului de control intern erau
mult mai reduse, pe când falimentul respectivei bănci a reprezentat o lovitură grea dată atât
acţionariatului, clienţilor şi furnizorilor cât şi sistemului bancar ca şi credibilitate.
În general riscurile se produc datorită slăbiciunii sistemului de control intern la un
anumit moment. Este suficient ca o activitate, o parte din proces să nu fie acoperită de
proceduri de lucru, supervizări din partea managementului sau alte instrumente de control
intern, pentru ca un risc să se materializeze. Este mult mai uşor şi eficient să investeşti în
prevenirea producerii riscurilor, decât în eliminarea efectelor şi acoperirea pierderilor generate
de materializarea lor.
Cele mai periculoase atacuri la adresa organizaţiilor tind să devină din ce în ce mai
mult, cele informatice. Din acest motiv, foarte multe compartimente de audit intern şi-au
dezvoltat în cadrul lor echipe specializate în audit informatic. Atacurile informatice se pot
materializa sub forma unor viruşi informatici, dar mai ales sub forma unor sustrageri de
informaţii sau de resurse financiare care pot avea uneori efecte dezastruoase chiar şi
falimentul respectivelor organizaţii.
Este nevoie de o corelare foarte strânsă a compartimentului informatic cu cel de audit
intern pentru organizarea unui sistem de control intern eficient din punct de vedere al
tehnologiei informatice. Se recomandă ca Direcţia de Audit Intern din cadrul organizaţiei să
colaboreze strâns cu firmele de IT specializate, mai ales cu cele care au livrat anumite aplicaţii
informatice.
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INDICI FOLOSIŢI ÎN GESTIONAREA VENITURILOR
ÎN CADRUL INDUSTRIILOR PRESTATOARE DE SERVICII
Nicoleta Simona CIUCĂ
Academia de Studii Economice, Bucureşti
Rezumat. Gestionarea venitului în industriile prestatoare de servicii din turism
prezintă particularităţi ce au dat naştere unei serii întregi de studii pentru a face înţelese
sistemele informatizate şi strategiile de alocare a capacităţii corecte la preţul corect în
momentul potrivit. Determinarea momentului potrivit înseamnă aducerea celei mai bune
valori posibile atât producătorului cât şi consumatorului. În practică, gestionarea venitului a
însemnat stabilirea preţurilor potrivit nivelurilor previzionate ale cererii astfel încât clienţii
sensibili la preţ să cumpere la nişte preţuri avantajoase în timp ce cei pentru care preţul nu
are nici o importanţă să cumpere atunci când îşi doresc.
Cuvinte-cheie: revenue management; grad de ocupare; ADR (rata medie zilnică);
RevPAR; indecşi specifici.
Cod JEL: H2.
Prezentul studiu îşi propune analizarea diferitelor modalităţi de gestionare a veniturilor
folosite în industriile prestatoare de servicii turistice şi contextele economice care le-au
generat. Un asemenea desiderat este dictat de faptul că într-o lume în care prezenţa unor
lanţuri hoteliere de o importanţă majoră este globală şi are implicaţii asupra economiilor mai
multor state înţelegerea la nivel macroeconomic a modalităţilor de gestionare a veniturilor
constituie în acelaşi timp o necesitate şi o provocare.
Gestionarea venitului în industriile prestatoare de servicii din turism constă în două
niveluri strategice: controlul duratei şi preţuirea în funcţie de cerere. Diferite industrii asociate
unei asemenea gestionări a venitului(1) pot aplica administrarea unei evaluări variabile pentru
un serviciu cu o durată specificată şi predictibilă. Dintre acestea amintim industria aeriană,
industria ospitalităţii, rent a car, alimentaţia publică – restaurantele(2). Controlul duratei se
poate face atât intern, cât şi extern. Controlul intern al duratei are în vedere reglarea şi
reproiectarea modului în care serviciul este livrat, o mai bună prognoză a numărului de sosiri
într-o anumită zi şi implementarea controlului inventarului – durata şederii şi overbooking.
Controlul extern include costuri ale rezervării sau garanţii aferente rezervării (specifice
industriei aeriene şi ospitalităţii) sau restricţii ale comportamentului consumatorului – clienţii
nu au voie să anuleze rezervările decât în urma plăţii unei penalităţi ce poate atinge nivelul
preţului unui zbor în cazul industriei aeriene sau al unui procent ce poate fi de până la 100%
din preţul unei nopţi de cazare în cazul unui late check out sau a unui late check in.
Evaluarea în funcţie de cerere s-a dovedit a fi încununată de succese într-o serie
întreagă de industrii şi este bazată pe discriminarea în funcţie de preţ. Economiştii au
demonstrat că segmente diferite de preţ au nevoi diferite şi diferite elasticităţi ale preţului şi
din această cauză preţurile ar trebui să fie proiectate pentru a întâmpina cât mai bine nevoile
consumatorilor. Astfel, prin oferirea mai multor niveluri ale preţului pentru acelaşi bun sau
serviciu, în funcţie de disponibilitatea de a plăti a consumatorului, companiile îşi pot mări
nivelul venitului obţinut prin reducerea surplusului consumatorului.
Revenue management
La sfârşitul anilor ’80, începutul anilor ’90 ai secolului al XX-lea industria hotelieră a
adoptat modalitatea de gestionare a venitului specifică industriei aeriane, ca fiind o cale
importantă de a oferi şi controla produsele ale căror preţuri sunt sensibile, în funcţie de diverse
segmente ale pieţei şi de momentul achiziţiei. Un asemenea desiderat era dictat de necesitatea
de a se creşte veniturile hotelului şi implicit dividentele investitorilor. În cazul industriei
aeriene, la începutul anilor ’70 companiile au început prin experimentarea unor rate al căror
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preţ era foarte redus pentru a umple astfel toate locurile neocupate, care în alte condiţii ar fi
zburat goale. O asemenea practică a avut două consecinţe. Pe de o parte. veniturile au
înregistrat creşteri considerabile, pe de altă parte, însă, au dat posibilitatea consumatorilor
insensibili la preţ să devină sensibili la preţ şi astfel noile venituri obţinute să fie mai mici.
Pentru a controla riscul diluării venitului, companiile aeriene au instituit două inovaţii în
legătură cu noile preţuri ale produselor. La început se vindea un număr limitat de locuri, ce
puteau fi achiziţionate doar cu 21 de zile în avans. Procesul efectiv de control al reducerilor
cerea o urmărire detaliată a structurii cererii clienţilor şi protejarea locurilor destinate
pasagerilor care nu erau sensibili la variabila preţ. Procesul sistematic de predicţie a cererii şi
controlul inventarului de locuri alocat a marcat începutul a ceea ce industria numeşte în mod
specific yield management (Cross, 1995)(3). Reducerile de preţ ce au urmat dereglementărilor
anilor ’80 au încurajat apariţia unui mix de rate vândute la fiecare zbor, rate ce au obligat la
luarea de măsuri pentru a se maximiza profitul(4). Preţurile mai mici au asigurat un grad de
ocupare mai bun prin intermediul consumatorilor sensibili la preţ şi media preţurilor s-a
păstrat datorită pasagerilor ce cumpără în ultimul moment şi nu dau atenţie preţului plătit(5).
În industria hotelieră, Marriott Internaţional a fost unul dintre pionierii care au adaptat
tehnicile yield management în industria ospitalităţii. Adoptarea acestor tehnici yield
management au permis lui Marriott Internaţional să crească veniturile cu sume cuprinse între
150 şi 200 milioane $ (Marriott, Cross, 2000). Yield management a început să fie parte a
procedurii standard de operare pentru multe dintre hoteluri, oferindu-le posibilitatea folosirii
unei serii mai mari de date şi să aloce oaspeţii numărului de camere aferente fiecărui tip de preţ.
Industria hotelieră se confrunta cu o specificitate diferită de cea aeriană, desi la prima
vedere pare similară cu cea a industriei aeriene. Capacitate relativ fixă şi perisabilă, în general
vândută în avans la costuri modeste în comparaţie cu capitalul implicat, sisteme ce analizau
istoricul rezervărilor şi previzionau viitoarele rezervări şi specificitatea rezervărilor în funcţie
fiecare segment de piaţă. De asemenea, hotelurile foloseau sisteme de gestionare ce
recomandau overbooking-ul şi nivelul de discount pentru o anumită locaţie. Diferenţa majoră
era dată de faptul că spre deosebire de industria aeriană, unde consumatorii aderă la un orar
prestabilit cu bilete ale căror sume sunt nereturnabile, hotelurile nu se pot folosi de efectele
unei durate prestabilite – oaspeţii au durate de şedere variate în timp, pe care ei înşişi şi le
determină independent. La aceasta se adaugă practica grupurilor şi a veniturilor adiacente
obţinute prin intermediul grupurilor. Menţionăm că veniturile adiacente aduse de un grup pot
influenţa preţurile oferite pentru cazare. Aceste nuanţe adaugă o complexitate imensă
problematicii hoteliere6. Practica a demonstrat că prognoza şi controlul inventarului pe baza
preţului şi lungimii şederii poate adăuga o creştere a veniturilor cu alte 25 până la 35
milioane$ în primii ani de apariţie a acestei tehnici, venituri ce mai târziu s-au materializat
prin creşteri de şi de 6% în ciuda mediei între 2-5% recunoscute de marea majoritate a
hotelurilor (Sanket, Bowman, 2004). În consecinţă revenue management, modalitatea de
analiză a veniturilor în hoteluri, a devenit o practică în toate hotelurile din plan mondial până
în anul 2000.
Grad de ocupare, ADR şi RevPAR. Modalităţi de maximizare a veniturilor
Dezvoltarea internetului la sfârşitul anilor ’80 şi a comerţului electronic de la sfârşitul
anilor ’90 a adus schimbări radicale ale percepţiei şi consumului de servicii turistice. Această
schimbare s-a tradus în două feluri. Pe de o parte hotelierii au putut crea consum prin
intermediul ofertelor inovative. Pe de altă parte investitorii şi băncile au devenit interesate de
profiturile aduse de industrie, lucru ce s-a tradus prin apariţia în diverse momente de
dezvoltare economică prin crize imobiliare, de diferite intensităţi. Crearea de cerere a impus
apariţia unui proces eficient de gestionare a cererii prin intermediul căruia cei ce gestionează
venitul au posibilitatea de a prognoza cererea previzibilă şi pe cea de tipul „cherry pick”
pentru a putea obţine cea mai bună combinaţie de preţuri şi cel mai bun grad de ocupare,
pentru orice locaţie, în orice moment indiferent de oră. Atacul de la 11 septembrie a schimbat
562

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

563

radical modul de abordare a gestionării veniturilor în industriile turismului. Efectele sale au
fost devastatoare pentru prestatorii de servicii turistice7. Folosirea modelului „merchant” prin
intermediul internet-ului este un exemplu de decizii mai puţin inspirate pentru a atenua
reducerile de grad de ocupare. Modelul de tip merchant se traduce pentru gestionarii de
venituri prin alocarea unor inventare ale hotelurilor cu discount-uri de 25-30% acordate
comercianţilor online precum Expedia, Hotels.com (Starkov, Price, 2005). Modelul merchant
a fost perceput ca o modalitate de menţinere a gradului de ocupare, în ciuda reducerii venitului
obţinut per cameră disponibilă închiriată. Modelul merchant a condus la crearea obiceiului
pentru unii consumatori de a verifica preţurile mai întâi prin intermediul distribuitorilor online
şi apoi pe site-urile hotelurilor. Potrivit agenţiei de cercetare Smith Travel Research, pe piaţa
americană, anul care a urmat 9/11 a avut profituri mai mici cu 642 milioane $ datorită
impactului folosirii modelului merchant (Bowers, Freitag, 2003).
Perioada ce a urmat 9/11 pana la relansarea industriei ospitalităţii a făcut ca multe
companii să-şi reconsidere poziţia referitoare la revenue management. Astfel, revenue
management a devenit mai mult decât un sistem de gestionare a inventarului de camere.
Revenue management a devenit un instrument ce permite înţelegerea cererii în conformitate
cu segmentele de piaţă aferente şi cu duratele de şedere. O asemenea schimbare a reprezentat
o etapă importantă pentru înţelegerea pieţei, a preţului şi a impactului acestuia asupra
consumului rezultat în urma analizei modului în care clienţii individuali şi grupurile tip
business evaluează serviciile.
Hotelierii au început să studieze formarea preţurilor în cazul grupurilor în funcţie de
durata şederii, serviciile de catering cerute, sălile de conferinţe închiriate, consumul estimat
pentru restaurant, minibar sau room service. O înţelegere corectă a modului cum clienţii
evaluează aceste servicii şi oferte făcute de prestatorii de servicii a condus la apariţia credinţei
potrivit căreia revenue management poate aduce şi alte venituri decât cele obţinute prin
intermediul camerelor. Un studiu din anul 2006 care analiza practicile yield management a
confirmat temerile celor din industria hotelieră referitoare la gestionarea cererii aflate în
scădere ca urmare a transparenţei preţurilor practicate de hotelieri după 9/11 şi a reducerii
preţurilor pentru a creşte gradul de ocupare cu orice preţ. Studiul menţionat a demonstrat că
spirala preţurilor descrescătoare poate rezulta în urma aplicării greşite a principiilor potrivit
cărora un anumit inventar despre care se crede, că va fi gol, ar trebui să fie făcut disponibil la
cel mai mic preţ, fără a lua in calcul simultan, creşterea cererii. Aceste efecte apar atunci când
ipotezele de lucru referitoare la comportamentul consumatorilor de servicii hoteliere sunt
incorecte (Cooper, Homem-de-Mello, Kleywegt, 2006).
Optimizarea preţurilor şi implicit a inventarelor de camere oferite spre comercializare
are în vedere maximizarea veniturilor. Dacă preţul nu este corect stabilit, atunci veniturile nu
se maximizează la respectivul nivel al pieţei. Trebuie reţinut că la un preţ mai mic decât cel
corect al pieţei consumatorii beneficiază de „surplusul consumatorului” şi producătorii pierd
din oportunitănităţile de a-şi maximiza veniturile. În situaţia în care preţul este mai mare decât
preţul corect al pieţei atunci hotelul va vinde mai puţine camere decât cele estimate a fi
vândute şi cei ce au ales achiziţionarea respectivelor camere se considere neîndreptăţiţi în
situaţia aflării preţului corect al pieţei şi implicit fac reclamă negativă companiei. În ambele
situaţii hotelul pierde venituri ce ar fi putut fi ale sale pe piaţă. Cererea de servicii hoteliere e
inelastică însă, datorită câştigurilor ridicate obţinute ca urmare a închirierii spaţiului, interesul
pentru o investiţie în industrie este crescut. Problema evaluării şi a stabilirii preţului corect
sunt o provocare cu multe implicaţii economice. Un hotel trebuie să aibă în mod obişnuit
preţurile disponibile pentru 365 de zile în avans. Să presupunem că un hotel trebuie să
stabilească preţuri pentru trei segmente de piaţă şi pentru zece tipuri de camere. Dacă
multiplicăm decizia cu şapte lungimi aferente şederii atunci obţinem 365×3×10×7=76.650 de
decizii potenţiale aferente preţurilor ce trebuiesc stabilite zilnic. Este imperios necesar ca
fiecare decizie să ia în calcul o multitudine de factori care includ gradul de ocupare,
sensibilitatea ofertei la preţ, poziţionarea preţului faţă de concurenţă. Complexitatea problemei
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derivă şi din faptul că fiecare dintre factorii mai sus menţionaţi poate varia în funcţie de sezon
şi zi a săptămânii. Procesul evaluării pentru hotelieri este greu, iar o mică eroare poate avea
repercursiuni uriaşe şi efecte negative majore. O reducere de 1 $ pentru preţul camerelor
operată incorect la un grad de ocupare de 70% ar însemna o scădere a veniturilor anuale cu
127.750 $ (Steed, Gu, 2005).
Relaţia preţ-cerere este doar aparent simplu de înţeles, însă nu poate fi fundamentală în
ceea ce priveşte măsurarea. Dificultatea de a cuantifica impactul preţului asupra cererii de
camere are multe dimensiuni în deciziile de rezervare. Factori precum sezonalitatea, ziua
săptămânii au un efect greu cuantificabil în ceea ce priveşte comportamentul consumatorului
şi preţul acceptat de acesta. Răspunsul la preţ este cuantificabil pentru o anumită locaţie şi
pentru un anumit moment temporal. Dificultatea stabilirii efectelor preţului asupra
comportamentului consumatorului este potenţată de înclinaţia acestuia de a plăti un preţ mai
mare pe măsură ce data sosirii se apropie. Sensibilitatea consumatorului la preţ va fi
determinată în funcţie de alternativele disponibile avute şi mai ales de posibilitatea de a se
informa în privinţa modalităţilor de aflare a diferitelor preţuri. Elasticitatea cererii capătă noi
spectre de analiză.
Transparenţa preţului şi optimizarea acestuia au o importanţă majoră în cuantificarea
modului în care clientul măsoară elasticitatea preţului şi o poziţionează faţă de preţurile
serviciilor furnizate de companii concurente. Internetul le oferă consumatorilor posibilitatea
de a cunoaşte toate preţurile competiţiei. Hotelierii nu mai deţin supremaţia cunoaşterii
preţului pieţei din momentul vânzării în detrimentul consumatorilor. Prin urmare, erorile de
evaluare făcute de hotelieri sunt mult mai vizibile acum şi consumatorii pot să reacţioneze
mult mai repede. În mod similar, preţurile sunt mult mai vizibile pentru competiţie. Hotelurile
monitorizează poziţia lor competitivă prin intermediul lui MarketVision, PriceTrack şi
RateVIEW, reviste destinate publicării preţurilor aferente diferitelor tipuri de camere ale
hotelurilor de pe piaţă. Reţinem că fenomenul „race to the bottom” cu care se confruntă
industria aeriană nu a atins încă industria hotelieră deoarece hotelurile au fost în măsură să-şi
folosească propriile site-uri pentru a-şi diferenţia produsele şi serviciile furnizate. Asemenea
diferenţieri creează oportunităţi pentru manifestarea elasticităţii preţului în sensul ocupării
unei mai bune poziţii pe piaţă. În noul mediu de transparenţă, factorii de decizie ai industriei
cercetate de noi conştientizează că nu totul ţine de evaluare şi de poziţionarea pe piaţă.
Poziţionarea preţului nu ţine în mod exclusiv de propriile acţiuni. Din această cauză trebuie
găsit un nivel al preţului care este potivit şi induce aprecierea clientului. Clienţii nu sunt
întotdeauna interesaţi de o posibilă economie de bani, însă producătorii de servicii pierd mulţi
bani pentru o reducere nejustificată a preţului. Companiile puternice din cadrul industriei se
folosesc de aceste date pentru a optimiza funcţiile preţului şi a analiza strategia de preţ,
sensibilitatea în funcţie de preţ şi strategia abordată în funcţie de canalul de distribuţie folosit
şi mai ales prognozarea preţurilor şi strategiilor folosite de competitori. La aceste metode se
adaugă metodele tradiţionale de competition check prin intermediul cărora se verifică modul
în care competiţia furnizează servicii şi valoare suplimentară prin intermediul produselor
gratuite şi a materialelor promoţionale oferite.
Sistemele de optimizare a preţului sunt capabile să stabilească ratele pentru fiecare
locaţie, la o anumită dată a sosirii, în funcţie de cererea prognozată, elasticitatea cererii pentru
respectivul segment al pieţei şi preţurile competiţiei. Sistemele de optimizare folosesc aceste
date pentru a simula numeroase scenarii ale cererii şi a putea recomanda varianta optimă.
Asemenea caracteristici sunt încorporate într-o arhitectură de tip yield management care
determină inventarul de camere vândut la un anumit preţ în funcţie de lungimea şederii şi alte
variabile control. Optimizarea evaluării implică consonanţa dintre obiceiurile de cumpărare
ale clienţilor şi dinamica pieţei pentru a prognoza alegerea clientului referitoare la preţ. O
evaluare corectă a clienţilor implică înţelegerea corectitudinii preţurilor şi implicit acceptarea
acestora. Opiniile specialiştilor cu privire la creşterile procentuale generate de optimizarea
preţului sunt împărţite.
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Firmele din topul ierarhiei aplică proceduri riguroase şi sofisticate de analiză pentru a
măsura impactul deciziilor de verificare şi evaluare a inventarelor control. Multe dintre
hoteluri alocă un efort considerabil acestei activităţi deoarece directorii respectivelor societăţi
ocupă respectiva poziţie în funcţie de modul de aplicare a strategiilor de preţ. Pe baza
rezultatelor auditului respectiva locaţie obţine avize de funcţionare de la grupul din care face
parte şi note conforme cu nivelul de aplicare a impunerilor grupului al cărui brand îl foloseşte
şi bani de la investitori.
Creatorii revenu management stabilesc nivelul veniturilor ce trebuiesc obţinute pe baza
istoricului şi în contextul prognozelor referitoare la respectiva piaţă făcute la nivel mondial.
Bugetele se stabilesc pe baza comparaţiilor dintre realizările actuale şi predicţiilor optimiste
referitoare la viitor. Comparaţiile cu bugetul sunt importante pentru stabilirea prognozei
financiare. În practică se analizează vânzările totale raportate la buget, buget stabilit cu mult
timp în avans. Depăşirea bugetului stabilit are loc ca urmare a creşterii pieţei. Există cel puţin
două situaţii în care hotelurile nu-şi realizează bugetul potrivit normelor impuse de grup:
datorită volatilităţii pieţei sau aplicării incorecte a normelor impuse de grup. Performanţa
revenue management trebuie evaluată în contextul pieţei.
Gradul de ocupare şi ADR (rata medie zilnică) sunt corelate cu eficienţa revenue
management în materie de venituri obţinute din vânzarea de camere. Menţionăm, în acest
context, că gradul de ocupare este calculat prin divizarea numărului de camere vândut la
numărul de camere disponibil şi înmulţirea rezultatului cu 100 şi ADR este rata medie zilnică
obţinută în urma închirierii unei camere sau preţul încasat pentru toate camerele vândute într-o
anumită perioadă. Venitul obţinut pe cameră disponibilă RevPAR este o modalitate mult mai
eficientă de măsurare deoarece include atât gradul de ocupare cât şi ADR (rata medie zilnică).
Reţinem că RevPAR se calculează prin divizarea venitului obţinut la numărul de camere
disponibile a fi vândute.
RevPAR a ajuns să fie indicatorul deschizător de drumuri ai celorlalţi indicatori ce vor
fi creaţi în cadrul industriei. În ciuda utilităţii sale, comparaţiile bazate pe RevPAR pot
disimula în mod particular, atunci când media RevPAR în rândul mărcilor grupului este
distorsionată de valorile extreme de la sfârşitul lanţului distribuţiei. De exemplu, mărcile care
au un mix disproporţionat de locaţii, pe pieţe majore, sau proprietăţi luxoase au implicit o
medie RevPAR mai mare (Enz, Canina, Walsh., 2001). Studiul lui Enz C. Canina L., Walsh
K. (2001) ne arată că hotelurile care fac parte dintr-un lanţ recunoscut au o rată medie zilnică
ADR mai ridicată decât proprietăţile independente. Rata medie zilnică a segmentului de
activitate este redusă datorită locaţiilor care au un grad de ocupare mai mic şi un nivel mai
mic al preţurilor decât media tuturor celorlalte companii. În acelaşi timp companiile care
depăşesc nivelul mediu prin grad de ocupare şi preţurile practicate sunt şi ele participante la
crearea distorsionării8. Cu toate astea RevPAR poate fi un indicator valoros de eficienţă atunci
când cineva compară performanţele unui hotel de-a lungul timpului folosindu-se de un set
competitiv bine definit.
Indecşi specifici
Pentru aceste scopuri hotelurile au dezvoltat o modalitate de evaluare cunoscută sub
numele de revenue generation index RGI. Revenue Generation Index – RGI – reprezintă
raportul dintre venitul obţinut pe fiecare cameră disponibilă - Rev PAR al hotelului şi cel al
Re vPARhotel
competiţiei RGI =
Re vPARcompetitie
Practica a demonstrat că folosirea indicelului RGI contribuie la o evaluare mult mai
bună a efectelor venitului pentru o anumită proprietate în mod special atunci când considerăm
mediul economic în care hotelul operează. Deoarece mulţi factori precum poziţionarea mărcii,
calitatea serviciilor, eficienţa vânzărilor pot să contribuie la RevPAR şi la RGI unele hoteluri
lidere pe piaţă au decis dezvoltarea de metodologii care să contracareze influenţele cererii

565

566

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

asupra revenue management. Dincolo de cota de piaţă, RevPAR şi RGI includ modele de
simulare specifice pentru a măsura eficienţa deciziilor revenue management. Importanţa
acestor noi modalităţi de măsurare este legată de abilitatea de obţine informaţii prin
intermediul folosirii acestor indicatori.
Marriott a fost deschizător de drumuri prin crearea Revenue Opportunity Model
(ROM) pentru a măsura eficienţa inventarelor control. Conceptul poate fi aplicat pentru
măsurarea perfomanţele corectitudinii evaluării. Revenue Opportunity Model cuantifică
impactul deciziilor revenue management prin compararea deciziei luate cu alte două scenarii.
Revenue Opportunity Model –ROM – reprezintă raportul dintre venitul obţinut şi varianta
optimă a acestuia. Mai exact, primul scenariu compară venitul actual obţinut cu cel ce s-ar fi
putut obţine într-un scenariu „necontrolat” (fără beneficiile datorate intervenţiei revenue
management), iar al doilea este legat de înţelegerea ulterioară a venitului optim care ar fi putut
VenitObtinut
fi atins (Davenport, Harris, 2007, p. 43). ROM =
VenitOptim
Acesta poate fi urmărit de-a lungul timpului pentru a identifica problemele şi
oportunităţile întâmpinate. Practicienii verifică prin intermediul acestui indicator
corectitudinea deciziilor luate. Un asemenea indice ajută creatorii de strategii să-şi lărgescă
orizonul şi să înţeleagă mai bine piaţa, precum şi felul în care aceasta interacţionează cu
activitatea desfăşurată.
RevPAR, RGI şi ROM iau în calcul, în general, veniturile generate de camerele
individualilor şi nu iau în calcul veniturile ce ar fi putut fi generate de grupuri, spaţiile publice,
catering şi alte surse. Mai mult, aceşti indicatori nu iau în calcul calitatea veniturilor obţinute,
de vreme ce unele dintre ele sunt mai profitabile decât altele. Similar, grupul Omni a dezvoltat
o modalitate de analiză a veniturilor. Potrivit spuselor unui oficial Omni, se analizează ce
decizii ar fi putut fi luate, care sunt patternurile, dacă ar trebui schimbate strategiile aplicate, şi
care ar fi fost rezultatele dintr-o perioadă de timp comparată cu criteriul „primul sosit primul
servit”. De exemplu, dacă rezultatele obţinute au fost de 500.000 $ şi sistemul Omni arată că
dacă lucrurile s-ar fi aplicat diferit rezultatele ar fi fost de 550.000 $ atunci însemnă că nu s-au
maximizat veniturile. Din această cauză hotelurile caută în mod constant modalităţi de creare
a noi indici pentru a mări eficienţa performanţei financiare şi nivelul profitului pe unitate de
serviciu/produs vândut şi pentru a evita sumele de bani pierdute datorită unei oferte ineficient
folosite.
GOPPAR (profitul operaţional brut obţinut pe cameră disponibilă) analizează cât de
bine se gestionează întreaga afacere. Astfel, pe măsură ce se analizează în profunzime
serviciile catering şi eficienţa spaţiilor publice se obţine componenţa veniturilor obţinute pe
metru pătrat într-o oră9. GOPPAR oferă o mai bună perspectivă asupra eficienţei funcţiilor
venitului pe baza diferitelor funcţionalităţi ivite de-a lungul unei zile hoteliere. GOPPAR a
fost până în prezent o funcţie statistică utilă practicienilor din industria hotelieră10.
Atenţia crescută asupra factorilor externi pieţei în căutarea optimului cererii potenţiale
se prognozează a fi unul dintre semnele distinctive ce va marca viitoarea fază a revenue
management11. Înţelegerea comportamentului consumatorului poate fi aplicată pentru a stabili
ratele oferite grupurilor. În plus, oferă bazele înţelegerii deciziilor consumatorilor în alte arii
de aplicare precum food and beverage, funcţiile spaţiului, restaurante, răspuns la ofertele
promoţionale (Orkin, 2003) şi altele. Este de presupus că pe măsură ce hotelurile vor folosi
aceşti indicatori îşi vor îmbunătăţi rezultatele şi vor conduce la împământenirea conceptului
de revenue management centrat pe client. Un asemenea concept înseamnă analiza venitului în
funcţie de preferinţele fiecărui consumator existent în baza de date a hotelului şi prognozarea
cererii în funcţie de preferinţele fiecărui oaspete în vederea creării unui întreg ciclu de
planificare a cererii. În acest sens, sistemele Customer Relationship Management CRM adună,
stochează şi analizează informaţie adiţională despre fiecare categorie de client, inclusiv
profilul demografic, sursa de rezervare, datele referitoare la cumpărările efectuate, cereri,
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plângeri şi modalităţi de răspuns la chestionarele completate. Pentru majoritatea hotelurilor
aceste date, chiar dacă nu sunt întotdeauna legate de revenue management, pot fi accesate de
creatorii politicilor revenue management (Noone, Kimes, Renaghan, 2003).
În încheierea expunerii făcute, considerăm că era în care gestionarea venitului putea fi
singura abordare tactică a administrării venitului din camere s-a sfârşit. Înţelegerea tuturor
factorilor economici şi noneconomici ce afectează industria are o importanţă majoră, cu atât
mai mult cu cât indecşii prezentaţi anterior iau în calcul în principal individualii, ignorând
impactul grupurilor asupra gradului de ocupare şi a veniturilor. În viitor se doreşte ca
gestionarea venitului să considere că toate contribuţiile în ansamblu sunt integrate în toate
aspectele gestionării hotelului(12). Prezentul studiu este o lucrare originală, parte a unei teze de
doctorat ce urmează a fi susţinută. Credem noi că şi-a propus şi a şi reuşit prin intermediul
folosirii unei bibliografii internaţionale reprezentative o analiză pertinentă a modalităţilor de
analiză a veniturilor.
Note
(1)

O asemenea modalitate de gestionare a venitului se aplică cel mai eficient operaţiunilor cu
capacitate fixă, cu cerere variabilă şi cu un nivel nesigur, cu inventar perisabil, cu o structură a
costurilor fixă şi cu clienţi a căror sensibilitate faţă de preţ variază – n.ns.
(2)
Prezentul studiu va analiza cu precădere industia ospitalităţii.
(3)
Yield reprezenta venitul statistic obţinut pentru fiecare kilometru zburat de către fiecare pasager în
parte – n.ns.
(4)
Mix-ul de rate apărut a condus la apariţia de noi comportamente economice din partea
consumatorilor şi la creşterea costurilor cu capitalul uman şi cu tehnologiile folosite n.ns.
(5)
Robert Crandall, CEO American Airline din acea perioadă spunea „Yield management este cea mai
importantă dezvoltare tehnică în gestionarea transportului de când am intrat în era dereglementărilor
aeriene... Estimăm că yield management a generat creşteri de 1,4 biliarde $ doar în ultimii 3 ani”(
Smith, Leimkuhler, Darrow, 1992, p. 31).
(6)
Orice rezervare acceptată implică posibile refuzuri ale unor alte rezervări, poate mult mai
profitabile. O şedere de o singură noapte la mijlocul săptămânii poate implica refuzul unui alt oaspete
ce doreşte cazare pentru mai multe nopţi n. ns.
(7)
Gradele de ocupare au avut de suferit cu până la 20% în cazul ospitalităţii şi împreună cu ele
preţurile aplicate pe termen scurt şi pe termen lung. După ce numărul de zboruri s-a redus ca urmare a
panicii instaurate industria ospitalităţii a fost forţată să aplice măsuri nesăbuite pentru a atenua efectele
scăderilor înregistrate n. ns.
(8)
Hotelurile luxoase au cel mai mare nivel de variaţie al ratei medii zilnice şi al RevPAR deoarece
acest segment are cea mai mică variaţie a gradului de ocupare faţă de celelalte segmente de activitate.
Hotelurile de 2 şi de 3 stele au distribuţii normale ale ratei medii zilnice şi al RevPAR.
(9)
Pe baza GOP-ului (gross operational product) se evaluează performanţa tuturor managerilor
departamentelor operaţionale – n. ns.
(10)
GOPPAR permite o mai bună analiză a eficienţei funcţiilor venitului care au utilizări alternative în
timpul zilei. Deficienţele acestor modalităţi de măsurare constau în faptul că accesează numai cererea
măsurată, şi nu potenţialul întregii pieţe. Cota de piaţă nu este un indicator esenţial pentru a măsura
eficienţa revenue management, însă ar putea fi încorporat într-un alt indicator ce măsoară potenţialul
venitului ce ar putea fi obţinut. Un asemenea fapt ar putea da posibilitatea legării tuturor căilor de
obţinere a veniturilor pe client disponibil pentru a vedea potenţialul tuturor segmentelor de piaţă - n.
ns.
(11)
Multe dintre noile caracteristici se axează pe client şi în mod special pe dorinţa acestuia de a plăti –
n.ns.
(12)
La nivelul strategiilor marketing şi a strategiilor de optimizare a preţului având în vedere
transparenţa preţurilor şi variaţia acestora în funcţie de factorul timp – n.ns.
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Rezumat. Articolul tratează în cadrul aspectelor privind performanţa, abordarea costbeneficiu referitor la misiunile de audit, privite într-un sens mai larg (de management de
proiect), dar şi limitele acestei abordări care poate oferi o dimensiune cantitativă plusvalorii.
În acest sens analiza cantitativă va analiza teoretic şi exemplificativ un model teoretic
de cuantificare a plusvalorii unei misiuni de audit, utilizând metoda valorii adăugate nete,
managementul de proiect şi metoda balanced scorecard.
În final au fost formulate concluzii asupra senzitivităţii plusvalorii aduse de auditul
intern în condiţii de criză economică.
Cuvinte-cheie: audit public intern; managementul proiectelor; analiza cost-eficacitate;
balanced scorecard; valoarea actuală netă.
Cod JEL: G34.
Cod REL: 14J.
1. Introducere
Pornind de la definiţia că auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care
dă unei entităţi o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o
îndrumă pentru a-i imbunătăţi activitatea şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare, am
considerat utilă o analiză referitoare la adăugarea valorii de către auditul intern care să ofere şi
un instrument cantitativ de analiză. Necesitatea acestei analize este impusă de faptul că
valoarea auditului intern este dată de capacitatea acestuia de a face să progreseze controlul
intern, în acest sens auditorul intern devenind un adevărat creator de valoare prin intermediul
economiilor pe care le generează, al oportunităţilor pe care le creează şi al pierderilor evitate
ca urmare a activităţii sale. Auditul are multe pârghii pentru crearea valorii adăugate,
important este ca structura de audit să identifice punctele cheie, domeniile cu adevărat
importante în care valoarea adăugată ar însemna mult pentru manageri şi implicit şi pentru
organizaţie, dar şi de a propune imbunătăţiri în acest sens, care cuantificate matematic, pot da
o imagine palpabilă a activităţii. Performanţa auditului intern nu este dată însă numai de
plusvaloarea în sine, ci şi de resurse şi costuri aferente desfăşurării misiunilor de audit şi de
aceea trebuie privita prin prisma relaţiei dintre efectele scontate şi efortul depus pentru
obţinerea acestora şi prin cei trei indicatori clasici:
• eficienţa unui program exprimă o dimensiune optimă a unui raport determinat între
eforturi şi efecte;
• eficacitatea se determină ca raport între ceea ce s-a realizat şi ceea ce s-a propus a
se realiza;
• economia asociată unui program poate fi privită prin prisma producerii efectului cu
un cost minim.
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2. Utilizarea analizei cost beneficiu pentru evaluarea performanţei unei misiuni
de audit intern
Analiza cost-beneficiu se bazează pe identificarea, estimarea şi compararea
beneficiilor şi a costurilor aferente unui program. O metoda utilizată în acest sens este metoda
valorii actuale nete (VAN), în funcţie de care pot fi estimate performanţele unui program.
Aceasta este o metodă prin care firmele îşi fundamentează deciziile de investiţii şi care a fost
preluată inclusiv pentru sectorul public.
Particularizând formula valorii adăugate nete pentru o misiune de audit vom considera
următoarea formula de calcul a VAN:
VAN = − P +

(B − C) n
VRn
( B − C )1 ( B − C ) 2
+
+
+ ... +
2
n
(1 + k )
(1 + k )
(1 + k )
(1 + k ) n

(1)

unde:
B = beneficiile asociate de o misiune de audit;
C = costurile asociate implementării recomandărilor;
VRn = valoarea reziduală;
P = investiţia iniţială (practic costul misiunii de audit);
k = rata de actualizare utilizată;
n = durata implementării.
Vom simplifica modelul considerând valoarea reziduală nulă dar şi ipoteza ca
implementarea recomandărilor are loc într-un singur an şi nu are costuri (VRn = 0, n=1, C=0).
VAN = − P +

B
(1 + k )

(2)

Conform acestei metode, pot fi considerate rentabile acele misiuni pentru care VAN
este mai mare sau egală cu zero, ceea ce înseamnă că beneficiile nete previzionate vor acoperi
costul iniţial al acesteia.
Analiza cost beneficiu se bazează pe identificarea, estimarea şi compararea beneficiilor
şi a costurilor aferente unui proiect (misiunea de audit poate fi privită din prisma unui proiect)
fara a avea în vedere exclusiv cuantificarea beneficiilor în forma băneasca.
Analiza cost-eficacitate este considerată o variantă a analizei cost- beneficiu, bazata pe
valoarea actualizata neta, numai că, spre deosebire de aceasta nu mai este necesară evaluarea
eficacităţii unui program sub formă bănească, ci pot fi utilizate cele mai potrivite unităţi de
măsură fizice sau naturale. Pentru cuantificarea plusvalorii în cadrul analizei cost eficacitate,
vom propune utilizarea indicatorilor de Performanţa întrucât în general rezultatele
organizaţiilor sunt cuantificate prin aceştia.
3. De la rata de actualizare la rata de preferinţă a timpului social
Prima problemă care apare este aceea a ratei de actualizare (k) care poate fi utilizată. În
cazul unui proiect de investiţii la nivelul unei firme private, în estimarea VAN se putea utiliza
o rată de actualizare care, să reflecte un cost mediu ponderat al capitalului sau o rată de
rentabilitate solicitată de investitori.
Estimarea acestei rate în România constituie, de asemenea un demers foarte dificil, fie
ca se utilizează modele precum Modigliani Miller sau „build up”.
În cazul unei entităţi publice însă, teoreticienii (Stiglitz, 1981; Aronson, 1985; Cullis şi
Jones, 1998) vorbesc despre utilizare unei aşa-numite rate de preferinţă a timpului social
(engl. social time preference rate) care este considerată rata la care indivizii sunt dispuşi să îşi
substituie consumul actual pentru un moment ulterior.
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4. Utilizarea managementului proiectelor în estimarea costurilor misiunilor
de audit intern
O a doua problema a formulei (2) o constituie determinarea costurilor unei misiuni de
audit (P) care nu poate ocoli abordarea desfasurarii unei misiuni de audit din prisma
managementului de proiect. Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de
planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele industriale,
comerciale, sociale, culturale şi politice moderne. Orice activitate modernă este privită ca un
proiect, cu un caracter complex, care impune o viziune nouă începând cu analiza necesitaţilor
proiectului şi terminând cu reutilizarea eficientă a rezultatelor proiectului. Misiunile de audit
public intern pot fi considerate şi ele ca având caracteristicile unui proiect ce trebuie urmărit,
având în plus şi particularităţi specifice. Astfel parcurgând traseul standard de audit – lege
privind auditul public intern – norme generale ajungem la reglementarea metodologica care
vizează activitatea structurilor de audit public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Public
respectiv procedura p-06 elaborarea programului de audit intern prevăzuta în Normele proprii
privind exercitarea auditului public intern, aprobata prin OMFP nr.445/2004.
Este definit şi scopul acestei proceduri, şi anume „asigura faptul că au fost luate în
considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern, asigură
repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor, precum şi supervizarea”.
Se remarca ca în urma programului de audit pot fi analizate şi costurile specifice
misiunii, dar nu putem neglija dificultăţile de a se urmări un echilibru între resursele alocate
procedurilor specifice deoarece pe de o parte necesităţile sunt dependente de desfăşurarea
intervenţiei la faţa locului şi că uneori pe parcursul derulării misiunii, apar perturbări ale
resurselor planificate.
Sunt frecvente situaţiile când anumite proceduri necesita resurse de timp suplimentare
sau anumite resurse de muncă se diminuează în mod neaşteptat (sarcini neprogramate în alta
zona a activităţii, boala etc.).
Putem sa amintim şi că anumite teste sunt condiţionate de constatările altor teste
anterioare. Numărul şi volumul fişelor de identificare şi analiza a problemei depind de
constatările testelor. Necesitatea organizării reuniunii de conciliere este condiţionată de reacţia
structurii auditate faţă de conţinutul proiectului de raport.
Trebuie abordate probleme care sunt specifice managementului proiectelor:
1. Care este termenul pentru încheierea misiunii?
2. Care sunt momentele de început şi de terminare ale fiecărei activităţi din programul
de audit?
3. Care activităţi sunt critice, în sensul că ele trebuie să se termine exact în termenul
planificat, astfel încât să nu fie depăşit termenul final de realizare al misiunii ?
4. Cât de mult pot fi întârziate activităţile necritice astfel încât să nu fie depăşit
termenul final de realizare al misiunii ?
5. Cum pot fi alocate resursele diverselor activităţi astfel încât misiunea să se
realizeze rapid şi cu costuri minime?
6. Care sunt costurile misiunii de audit ?
Metodele PERT (Program Evaluation Review Technique), CPM (Critical Path
Method) şi graficele Gantt sunt metode de analiză utilizate pentru managementul proiectelor.
Nu vom dezvolta teoretic aceste aspecte însă vom remarca că practic, indiferent de metodă,
primul pas în planificarea proiectelor este definirea activităţilor, resurselor şi stabilirea
relaţiilor de precedenţă dintre acestea.
Produsele informatice de tipul Primavera sau Microsoft Project permit analiza în
termen real a problemelor ce apar în cursul urmăririi unui proiect şi în particular a desfăşurării
acţiunii de audit intern şi mai ales în determinarea costurilor unei misiuni.
Prezentam în continuare pe scurt principalele etape care trebuie urmateă este utilizat
programul informatic Microsoft Project pentru realizarea programului de audit public intern.
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1. Se stabilesc resursele ce vor fi utilizate în misiunea de audit şi costurile acestora,
duratele de lucru din timpul misiunii de audit.
2. Se stabilesc activităţile, duratele şi persoanele implicate precum şi relaţia de
precedenta între acestea.
3. Se generează rapoartele se calculează costul misiunii şi diagramele Gantt

Figura 1. Analiza costuri, resurse, operaţiuni

5. Benchmarking-ul performanţei şi utilizarea conceptului de balanced scorecard
în determinarea plus valorii misiunilor de audit interna
A treia şi cea mai mare problema apare în legătură cu identificarea şi evaluarea
beneficiilor (B) realizate în cadrul misiunilor de audit public intern. Trebuie să menţionăm
încă de la început că identificarea şi evaluarea plusvalorii realizate în cadrul misiunilor de
audit intern este legată de maximizarea performanţelor programelor ce caracterizează
entităţile. Modelul utilizat va utiliza o variantă a conceptul de balanced scorecard. În anul
1992, Robert S. Kaplan şi David Norton au introdus conceptul „balanced scorecard”, într-un
articol publicat în Harvard Business Review – un concept pentru „măsurarea” activităţilor
unei organizaţii, în raport cu viziunea şi strategiile acesteia. Respectivul concept oferea
managerilor o imagine comprehensiva asupra performanţei. Din acel moment, scorecard-urile
au devenit un instrument „obligatoriu”. Având în vedere tema tratată, respectiv de a privi
auditul ca o „investiţie”, o variantă a conceptului „balanced scorecard”, va fi introdus în
cadrul analizei cost-eficacitate ca unitate de măsură a performanţei şi eficacităţii. Performanţa
auditului va fi determinat astfel ca valoare globală a plusvalorii aduse organizaţiei. În acest
sens prezentul studiu asigură comparabilitatea a două misiuni de audit desfăşurate la diverse
organizaţii. Definiţia noţiunii de „valoare adăugată” poate varia considerabil de la un
departamentul de audit la altul şi de la o organizaţie la alta. Astfel tipul de muncă sau servicii
oferă şi posibilitatea cuantificării valorii adăugate. În unele cazuri, ceea ce adaugă cea mai
mare valoare pentru o organizaţie, sau chiar un domeniu în cadrul unei organizaţii, ar putea fi
o pierdere de valoare în altă parte. Prin urmare, influenţa circumstanţelor individuale dă
naştere la întrebarea: „Cum pot auditorii identifica practicile care vor adăuga cea mai mare
valoare, având în vedere situaţia lor specifică?”
Odată stabilite obiectivele organizaţiilor, poate fi totuşi dificil să se stabilească
instrumentele corespunzătoare de măsurare a rezultatului, mai ales în domenii complexe.
Instrumentele de măsurare a eficienţei fac legătura între eforturi şi rezultatele serviciilor:
Menţionăm pe scurt că trebuie avute în vedere criteriile necesare asigurării solidităţii
indicatorilor: importanţa, definiţia clară, uşurinţa în înţelegere şi utilizare, comparabilitatea,
uşurinţa verificării, lipsa de ambiguităţi.
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Indicatorii care caracterizează performanţa pot acoperi o varietate de aspecte cum ar fi:
productivitatea, numărul de personal angajat, costul producerii sau procurării unităţilor de
outputs (ieşiri), timpul mediu necesar prestării unei anumite activităţi sau furnizării unui
serviciu.
Măsurarea performanţei se bazează pe examinarea modului în care un program şi-a
realizat obiectivele sau cerinţele, prin raportarea în permanenţă la standardele de performanţă
stabilite. În acest sens stabilirea ţintelor (targetului) poate face ca organizaţia sau un domeniu
specific de servicii să funcţioneze mai bine. Ţintele pot furniza în perspectivă şi informaţii
anticipative, nu doar cu privire la nivelul de activitate al unui serviciu, dar şi referitor la
atingerea sau nu a obiectivelor. În acest sens se utilizează ca model benchmarking-ul.
Benchmarking-ul poate fi definit ca un proces de cercetare efectuat, de regulă, prin
comparaţie pentru a identifica şi implementa buna practică în domeniul performanţei. Aşa
cum sugerează şi numele, benchmarking-ul performanţei constă în folosirea indicatorilor
pentru a compara performanţa entităţilor ca întreg sau performanţa structurilor organizatorice
ale unei entităţi.
Având în vedere aspectele teoretice de mai sus, putem cuantifica impactul
recomandărilor din rapoartele de audit prin impactul pe care aceste le au asupra indicatorilor
de performanţă.
Cuantificarea plusvalorii prin analiza impactului asupra indicatorilor de Performanţă în
cazul fiecărei recomandări aferente constatărilor este prezentată ca metodă pe scurt mai jos.
Exemplul se referă la administrarea fiscală şi pentru simplificare vom considera
ponderi egale de impact în balanced scorecard.
Tabelul 1
Impactul recomandărilor asupra indicatorilor de performanţă
Obiective

Riscuri

Constatarea

Consecinţe

Cauze

Scăderea
arieratelor la
bugetul
consolidat

Deprecierea valorii
activelor supuse
executării silite duce
la creşterea
arieratelor

Valoarea imobilelor
supuse executării silite
nu mai acoperă
valoarea creanţelor

Creşterea
arieratelor la
bugetul general
consolidat

A fost preferată
aplicarea unor măsuri
de executare silită fără
a fi luată în
considerare cesiunea
de creanţă

Creşterea
performanţelor
resurselor
umane

Pregătirea
profesională în cadrul
administrării fiscale
referitoare la
sistemele informatice
este insuficientă

În cadrul organizaţiei
numărul de ore e
pregătire profesională
nu asigură nevoile
specifice

Scăderea
performanţelor
personalului

Pregătirea
profesională se
realizează exclusiv
prin intermediul unor
lectori

Compartimentul de
relaţii cu presa nu
comunică în termen
răspunsurile la petiţii

Scăderea
încrederii în
capacitatea de
administrare a
statului

Lipsa unei comunicări
eficiente

Popririle asupra
disponibilităţilor din
conturi bancare sunt
comunicate la un
interval de timp ridicat

Diminuarea
încasărilor la
bugetul general
consolidat

Numărul ridicat de
cazuri în care se
impune această
procedura

Încrederea în
capacitatea de
administrare
fiscală a
statului
Respectarea
procedurilor de
administrare
fiscală

Nu sunt popularizate
eficient rezultatele
administrării fiscale
Nerespectarea
termenelor specifice
administrării fiscale
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Recomandări

Masuri

Financiare
Utilizarea cesiunii
de creanţa în urma
analizei riscului de
faliment
Proiectarea unui
sistem centralizat
de analiza şi
răspuns a
solicitărilor
formulate la petiţii
sau la informaţiile
de interes public
Dezvoltarea unui
sistem expert de
analiză a
procedurilor de
executare silită
Utilizarea pentru
pregătirea
profesionala a unor
prezentări sub
forma unor filme
postate pe reţeaua
intranet a
organizaţiei

Cuanti–
ficarea
impac–
tului
reco–
mandării

Cuanti–
ficarea
impac–
tului

Indicator de
Performanţa

Valoare
indica–
tor

Target

Valoare
indicato
r/ target

Valoare
arierate/suma
creanţelor
fiscal rezultate
din declaraţii
de impozite şi
taxe

0,37

0,27

0,729

0,749

0,02

Timp mediu de
răspuns la
solicitările
contribuabililor

20

15

0,75

0,8

0,05

Proceduri de
administrare/
număr de
salariaţi

5

10

0,5

0,55

0,05

Valoarea
medie a
evaluărilor
profesionale
anuale

4,02

4,30

0.934

0.940

0.006

Parteneri

Procese
interne

Instruire
dezvoltare

Cuantificarea plusvalorii întregii misiuni de audit va ţine seama de agregarea acestor
indicatori. Arrow a arătat că nu există nicio regulă constituţională care să satisfacă simultan
ceea ce poate fi considerat o listă de nevoi „rezonabile”. Se poate spune, deci, că nu există nici
o regulă constituţională satisfăcătoare prin care preferinţele individuale să fie agregate, ceea
ce reprezintă o dificultate majoră pentru procesul decizional.
Cunoscând aceste limite agregarea indicatorilor poate fi efectuata utilizând modele în
care exista mai multe criterii cu ponderile specifice conform unei analize de balanced
scorecard.
Pentru simplificarea modelului expus, şi pentru a obţine un rezultat concret vom
considera ca indicatorii au aceiaşi pondere. Pe cale de consecinţa impactul recomandărilor
misiunii de audit este de 0,126. Acest coeficient va trebui înmulţit cu o valoare data de
entitatea auditată în funcţie de mărimea sau importanţa acesteia (de ex. 100.000) care practic
cuantifică un impact bănesc derivat inclusiv din impactul social al unei întreprinderi sau
instituţii.
Ca o aplicaţie practică a acestor consideraţii vom putea cuantifica performanţa
conform formulei (2).
B
VAN = − P +
= -20 + 12600 / 1,15 = 10936
(1 + k )
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6. Senzitivitatea plusvalorii auditului în condiţiile crizei financiare
Pentru a putea formula concluzii vom efectua o analiza de senzitivitate în funcţie de
doi termeni ai relaţiei (2) considerând mărimea entităţii între 0 şi 500 şi k între 0 şi 0,5.
Vom considera
în studiul grafic costul auditului egal cu 20 şi coeficientul dat de
recomandările efectuate egal cu 0,126.
Practic această comparaţie poate fundamenta un răspuns asupra oportunităţii auditului
în diverse structuri în diverse perioade în funcţie de k.

Figura 2. Analiza de senzitivitate a VAN

Concluzii
Factorii de care depinde plusvaloarea misiunilor de audit sunt costul auditului privit ca
proiect, rata de actualizare, impactul recomandărilor asupra performanţei şi mărimea
organizaţiei. Se observă că cu cât rata de actualizare este mai mare VAN scade. În condiţii de
dezvoltare economică presiunea pe auditori este mult mai mică decat în condiţii de criză
economică. Creşterea cifrei de afaceri sau importanţa unei entităţi publice duce la o creştere a
rentabilităţii auditului. Integrarea metodei de analiza prezentate prin utilizarea unor metode
software adecvate care să includă utilizarea managementului proiectelor în cadrul misiunilor
de audit, cuantificarea impactului recomandărilor asupra indicatorilor de performanţa în
cadrul organizaţiilor poate duce în sine la dezvoltarea auditului intern prin însăşi cuantificarea
valorii sale. Limitele acestei abordări constau în principal în subiectivitatea evaluării
recomandărilor (care pot fi constatate însă cu ocazia misiunilor de follow up) şi a factorului
de actualizare. În lipsa unor alte tipuri de abordări numerice, metoda cost-beneficiu poate fi
considerată o metodă relevantă de estimare a performanţelor auditului public intern, pentru
care însă trebuie să fie identificate şi evaluate toate elementele pe care le presupune.
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CUANTIFICAREA EFECTELOR POLITICII FISCALE ASUPRA TENDINŢEI
COMPANIILOR ŞI INDIVIZILOR DE A SE IMPLICA ÎN PROCESUL
DE SPĂLARE A BANILOR
Daniel RECE
Academia de Studii Economice, Bucureşti
dr.rece@yahoo.com
Rezumat. Acest studiu pune în evidenţă impactul politicii fiscale asupra tendinţei
companiilor şi indivizilor de a se implica în procesele de spălare a banilor pe plan naţional şi
internaţional. În acest scop am realizat o serie de opt modele econometrice de regresie menite
sa furnizeze estimarea relaţiei cantitative dintre spălarea banilor exprimată ca procentaj din
PIB şi politica fiscala exprimată succesiv ca grad de impozitare al veniturilor persoanelor
fizice, grad de impozitare al profiturilor, ponderea veniturilor publice în PIB, ratelor de
impozitare implicite, povara fiscală. Modelele generate pun în evidenţă inexistenţa unei
relaţii lineare între palierele politicii fiscale şi volumul de bani spălaţi într-o economie.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor; evaluarea nivelului spălării banilor; politici fiscale.
Coduri JEL: G18, G28, O17.
1. Metodologia studiului
Pentru a stabili impactului politicii fiscale (gradului de impozitare a veniturilor şi
profiturilor) asupra tendinţei companiilor şi indivizilor de a se implica în procesele de spălare
a banilor pe plan naţional şi internaţional am realizat o serie de modele econometrice de
regresie menite sa furnizeze estimarea prin tehnica de fitting-aproximare a relaţiei cantitative
dintre spălarea banilor exprimată ca procentaj din PIB şi politica fiscala exprimată succesiv ca
grad de impozitare al veniturilor persoanelor fizice, grad de impozitare al profiturilor
(exprimata atât ca nivel maxim cat şi nivel mediu), ponderea veniturilor publice în PIB, ratelor
de impozitare implicite, povara fiscală medie pe diferite tipuri de venituri şi activităţi
economice (forţa de muncă, consum, capital).
2. Evaluarea volumului de bani murdari generat de o economie, abordare
microeconomica
Am propus un model ce evaluează nivelului spălării banilor înainte de plasamentul
iniţial pentru a stabili gradul de corelaţie dintre politica fiscală şi spălarea banilor. Modelul
cuantifică într-o abordare microeconomică volumul de bani murdari generat de o economie,
având ca date de intrare: natura şi nivelul criminalităţii dintr-o anumită ţară (exprimat ca
număr total de infracţiuni raportate – pe fiecare tip de infracţiune); nivelul mediu estimat de
bani murdari generat de fiecare tip de infracţiune în parte; avuţia naţională. Ca punct de
plecare am avut raportul AUSTRAC, care estimează beneficiul generat de fiecare tip de
infracţiune din Australia. Plecând de la estimările acestui comprehensiv raport şi folosind baza
de date a United Nations Centre for Internaţional Crime Prevention, ce cuprinde înregistrări
anuale ale nivelurilor specifice ale criminalităţii în peste 100 de ţări, am trecut la extinderea
acestor rezultate la nivelul SUA, Bulgariei, Rusiei, României, Elveţiei, Ciprului, Greciei,
Slovaciei, Marii Britanii, Austriei, Luxembourgului, Germaniei, Olandei, Franţei, Spaniei.
Luându-se în calcul cele mai profitabile 11 infracţiuni predicat şi multiplicând beneficiul
mediu al fiecăreia dintre acestea(1) cu numărul de infracţiuni înregistrat pentru fiecare ţară(2),
am obţinut un set de estimări preliminarii ale nivelului de bani murdari generat de activităţile
criminale pentru fiecare dintre ţările de mai sus. Aceste estimări au fost mai apoi ajustate pe
baza PIB/locuitor. Prin aceasta am presupus că beneficiile unei activităţi criminale dintr-o ţară
sunt proporţionale cu PIB/locuitor din respectiva ţară. PIB/locuitor al Australiei este
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considerat ca fiind 1.00, celelalte rezultate fiind ajustate în funcţie de acesta. Rezultatele
obţinute folosind acest model sunt prezentate în tabelul următor.
Tabelul 1
Bani spălaţi/PIB
Ţara
Marea Britanie
Rusia
Romania
Grecia
Elveţia
Cipru
Bulgaria
Austria
Luxembourg
Germania
Olanda
Franţa
Spania
SUA
Italia

Bani spălaţi/PIB
1,60
3,40
3,10
1,90
2,10
2,20
2,90
1,70
1,20
2,20
1,70
2,10
2,80
3,90
3,70

Această serie de date se constituie în variabila independenta a modelului econometric
prezentat în continuare.
3. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice
Politica fiscală a unei ţări a fost urmărită iniţial pe palierul Impozitul pe veniturile
persoanelor fizice. Acesta este un impozit direct care se stabileşte asupra veniturilor realizate
de persoanele fizice şi reprezintă o sursa a bugetului de stat, făcând parte din categoria
veniturilor curente fiscale. Au fost folosite datele Oficiului de Statistică al Comunităţilor
Europene, Eurostat(3), anul de referinţă fiind 2008.
Tabelul 2
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice
Ţara
Marea Britanie
Rusia(5)
Romania
Grecia
Elveţia(6)
Cipru
Bulgaria
Austria
Luxembourg
Germania
Olanda
Franţa
Spania
SUA(7)
Slovacia
Italia
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Impozitul pe veniturile persoanelor
fizice(4)
40,00
30,00
16,00
40,00
40,00
30,00
10,00
50,00
39,00
47,50
52,00
45,80
43,00
35,00
19,00
44,90
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Această serie de date se constituie în variabila dependentă a modelului econometric
prezentat în continuare.
3.1. Model econometric – gradul de corelare dintre politica fiscală
şi spălarea banilor
Folosind tehnica de fitting-aproximare, am prelucrat datele experimentale obţinute,
pentru estimarea unor relaţii cantitative între: politica fiscală, masurată în acest caz ca
povara fiscală generată de impozitul pe veniturile persoanelor fizice (variabila
dependentă y); nivelul spălării banilor (variabila independentă x). Legătura dintre cele
doua variabile nu a putut fi estimată cu o funcţie liniară de forma y = a + bx(8). În mod aparent
surprinzător, între cele două variabile nu există o corelaţie. Modificarea politicii fiscale în
ceea ce priveşte impozitul pe veniturile persoanelor fizice nu determină o modificare a
nivelului spălării banilor. prezentăm în continuare testarea bonităţii modelului(9).
Tabelul 3
Statisticile ecuaţiei de regresie
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,286206
0,081914
0,016336
0,805639
16

Statisticile generale ale ecuaţiei de regresie confirmă inexistenţa relaţiei.
Tabelul 4
Analiza varianţei
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

1
14
15

SS
0,81074
9,08676
9,8975

MS
0,81074
0,649054

F
1,24911

Significance F
0,282535389

Tabelul 4 cuprinde tabloul de analiză a varianţei asociat regresiei estimate.
Valoarea (Significance F10=0,28) este mai mare decât 0.05, deci nu se infirmă ipoteza
nulă, coeficientul variabilei independente poate să fie 0. Aceasta înseamnă ca modelul de
regresie pentru care s-a optat nu este valid (semnificativ la 5%). Pe baza acestor date, prin
metoda celor mai mici pătrate(11) am obţinut estimaţiile următoare:
Tabelul 5
Estimarea coeficienţilor
Coefficients
Intercept
Tax on
personal
income

3,0705
-0,0188

Standard
Error
0,6435
0,0168

t Stat

P-value

4,7719
-1,1176

0,0003
0,2825

Lower
95%
1,6904
-0,0548

Upper
95%
4,4506
0,0173

Lower
95,0%
1,6904
-0,0548

Upper
95,0%
4,4506
0,0173

Standard Error(12) –este de 0,6435 pentru coeficientul a estimat respectiv 0,0168 pentru
b , Testarea semnificaţiei parametrilor modelului s-a realizat cu ajutorul testului t(14). Pvalue(15)= 0,2825. Pentru pragul de semnificaţie α = 0,05 nu se poate respinge ipoteza de
nulitate a coeficientului b (P-value este foarte aproape de 0,3 ceea ce este insuficient pentru a
(13)
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putea infirma ipoteza nulă pentru pragul de semnificaţie propus de 5%). Nu este suficient
faptul ca ipoteza nulă poate fi infirmată în cazul termenului liber. Parametrii modelului liniar
sunt cuprinşi în intervalele următoare(16): 1,6904< a <4,4506; -0,0548< b < 0,0173. Se poate
observa că al doilea interval cuprinde şi valoarea zero, prin urmare nu se regăseşte concluzia
privind respingerea ipotezei nule a^b ≠ 0. Răspunsul negativ la verificarea ipotezei de bonitate
a modelului este oferit şi de diagrama Line Fit Plot: Valorile Y estimate diferă semnificativ de
cele reale.

Figura 1. Diagrama line fit

Tabelul 6
Valorile ajustate ale modelului
Residual output
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Predicted Laundred Money/GDP
2,3197
2,5074
2,7702
2,3197
2,3197
2,5074
2,8828
2,1320
2,3385
2,1789
2,0944
2,2108
2,2634
2,4135
2,7139
2,2277

Residuals
-0,7197
0,8926
0,3298
-0,4197
-0,2197
-0,3074
0,0172
-0,4320
-1,1385
0,0211
-0,3944
-0,1108
0,5366
1,4865
-1,0139
1,4723

Standard Residuals
-0,9247
1,1468
0,4238
-0,5392
-0,2823
-0,3949
0,0221
-0,5550
-1,4627
0,0271
-0,5068
-0,1424
0,6895
1,9098
-1,3026
1,8916

Pe Valorile Ajustate ale modelului (Tabelul 6) observăm că cele mai bune estimări le
obţinem pentru Bulgaria şi Germania (poziţiile 7 şi respectiv 10 din tabel) şi cele mai slabe
pentru SUA şi Italia (poziţiile 14 şi respectiv 16 din tabel). Având în vedere dimensiunile
seriei de date analizate, respectiv a ponderii substanţiale pe care o are fiecare ţară din studiu,
trecem la repetarea analizei cu omiterea ţărilor pentru care s-au obţinut cele mai slabe estimări
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(SUA şi Italia), în scopul obţinerii unui model valid prin eliminarea rezultatelor aberante.
Rezultatele acestui model sunt prezentate în Anexa 1. Atât modelul prezentat cât şi modelul
din anexă pot suferi îmbunătăţiri prin creşterea calităţii seriilor de date de intrare pornind de la
utilizarea unui număr mai mare de ţări şi/ sau infracţiuni predicat folosite în calculul variabilei
dependente, fără a putea preciza la acest nivel dacă aceste îmbunătăţiri vor conduce la un
model econometric stabil. În concluzie, pe seria de date studiată nu s-a putut stabili, pentru
pragul de semnificaţie propus de 5%, ca volumul banilor spălaţi într-o economie este
influenţat de politica fiscală (măsurată ca nivel al impozitului pe venitul persoanelor fizice),
între cele două variabile neexistând o relaţie liniara. Modificarea politicii fiscale în ceea ce
priveşte gradul de impozitare al veniturilor persoanelor fizice nu generează schimbări ale
volumului de bani spălaţi într-o economie.
4. Impozitul pe venitul persoanelor juridice
Politica fiscală a unei ţări a fost urmărită mai apoi pe palierul Impozitul pe venitul
persoanelor juridice. Acesta este un impozit direct care se stabileşte asupra veniturilor
realizate de persoanele juridice şi reprezintă o sursa a bugetului de stat, făcând parte din
categoria veniturilor curente fiscale. Au fost folosite datele Oficiului de Statistică al
Comunităţilor Europene, Eurostat, anul de referinţă fiind 2008.
Tabelul 7
Impozitul pe venitul persoanelor juridice
Ţara
UK
Rusia(18)
Romania
Grecia
Elveţia(19)
Cipru
Bulgaria
Austria
Luxembourg
Germania
Olanda
Franţa
Spania
SUA(20)
Slovacia
Italia

Impozitul pe veniturile persoanelor
juridice(17)
30,00
20,00
16,00
25,00
26,00
10,00
10,00
25,00
29,60
29,80
25,50
34,40
30,00
39,00
19,00
31,40

Această serie de date se constituie în variabila dependentă a modelului econometric
prezentat în continuare. Pentru a stabili gradul de corelaţie dintre politica fiscală şi spălarea
banilor, am folosit în continuare modelul prezentat anterior – model ce evaluează nivelului
spălării banilor înainte de plasamentul iniţial. Această serie de date se constituie în variabila
independenta a următorului modelul econometric:
4.1. Model econometric – gradul de corelare dintre politica fiscala
şi spălarea banilor
Folosind tehnica de fitting-aproximare, am prelucrat datele experimentale obţinute,
pentru estimarea unor relaţii cantitative între: politica fiscală, masurată în acest caz ca
povară fiscală generată de impozitul pe veniturile persoanelor juridice (variabila
dependenta Y); nivelul spălării banilor (variabila independentă X). Legătura dintre cele
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doua variabile nu a putut fi estimata cu o funcţie liniara de forma Y = a + bX: Pe seria de date
studiata intre cele două variabile nu există o corelaţie. Modificarea politicii fiscale în ceea ce
priveşte impozitul pe veniturile persoanelor juridice nu determină o modificare a nivelului
spălării banilor. Prezentăm în continuare testarea bonităţii modelului.
Tabelul 8
Statisticile ecuaţiei de regresie
Regression Statistics
0,057719466
0,003331537
-0,067859068
0,839409917
16

Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

Statisticile generale ale ecuaţiei de regresie confirmă inexistenţa relaţiei.
Tabelul 9
Analiza varianţei
ANOVA
Regression
Residual
Total

df

SS

MS

F

1
14
15

0,032974
9,864526
9,8975

0,032974
0,704609

0,046797

Significance
F
0,831853136

Tabelul 9 cuprinde tabloul de analiză a varianţei asociat regresiei estimate.
Valoarea (Significance F=0,83), este mai mare decât 0.05 deci nu se infirmă ipoteza
nula, coeficientul variabilei independente poate sa fie 0. Aceasta înseamnă ca modelul de
regresie pentru care s-a optat nu este valid (semnificativ la 5%). Pe baza acestor date, prin
metoda celor mai mici pătrate am obţinut estimaţiile următoare:
Tabelul 10
Estimarea coeficienţilor
Coefficients
Intercept
Tax on
corporate
income

2,2446
0,0057

Standard
Error
0,6931
0,0264

t Stat

P-value

3,2384
0,2163

0,0059
0,8319

Lower
95%
0,7580
-0,0509

Upper
95%
3,7312
0,0623

Lower
95,0%
0,7580
-0,0509

Upper
95,0%
3,7312
0,0623

Eroarea standard este de 0,6931 pentru coeficientul a estimat respectiv 0,0264 pentru
b, Testarea semnificaţiei parametrilor modelului s-a realizat cu ajutorul testului t. P-value(21) =
0,8319. Pentru pragul de semnificaţie α = 0,05 nu se poate respinge ipoteza de nulitate a
coeficientului b (P-value este foarte aproape de 0,8 ceea ce este insuficient pentru a putea
infirma ipoteza nulă pentru pragul de semnificaţie propus de 5%). Nu este suficient faptul ca
ipoteza nulă poate fi infirmată în cazul termenului liber. Parametrii modelului liniar sunt
cuprinşi în intervalele următoare(22): 0,7580< a <3,7312; -0,0509< b < 0,0623. Se poate
observa că al doilea interval cuprinde şi valoarea zero, prin urmare nu se regăseşte concluzia
privind respingerea ipotezei nule a^b ≠ 0.
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Tabelul 11
Valorile ajustate ale modelului
Residual output
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Predicted Laundred Money/GDP
2,4158
2,3587
2,3359
2,3873
2,3930
2,3017
2,3017
2,3873
2,4135
2,4146
2,3901
2,4409
2,4158
2,4671
2,3530
2,4238

Residuals
-0,8158
1,0413
0,7641
-0,4873
-0,2930
-0,1017
0,5983
-0,6873
-1,2135
-0,2146
-0,6901
-0,3409
0,3842
1,4329
-0,6530
1,2762

Standard Residuals
-1,0060
1,2840
0,9422
-0,6008
-0,3613
-0,1254
0,7378
-0,8475
-1,4964
-0,2647
-0,8510
-0,4204
0,4738
1,7669
-0,8052
1,5738

Pe valorile ajustate ale modelului (Tabelul 11) observăm că cele mai bune estimări le
obţinem pentru Cipru şi Germania (poziţiile 6 şi, respectiv, 10 din tabel) şi cele mai slabe
pentru SUA şi Italia (poziţiile 14 şi, respectiv, 16 din tabel). Având în vedere dimensiunile
seriei de date analizate, respectiv a ponderii substanţiale pe care o are fiecare ţară din studiu,
s-a trecut la repetarea analizei cu omiterea ţărilor pentru care s-au obţinut cele mai slabe
estimări (SUA şi Italia), în scopul obţinerii unui model valid prin eliminarea rezultatelor
aberante. Rezultatele acestui model au fost prezentate în Anexa 1 alături de celelalte modele
menite sa surprindă corelaţiile dintre spălarea banilor şi diferitele paliere ale politicii fiscale.
4. Concluzii
Pe cele 8 serii de date studiate nu s-a putut stabili, pentru pragul de semnificaţie propus
de 5%, ca volumul banilor spălaţi într-o economie este influenţat de politica fiscală. Pe
modelele iniţiale cat şi pe cele ajustate prezentate în anexă, atât pe palierul nivel al impozitului
pe venitul persoanelor juridice, cât şi pe celelalte paliere analizate (impozitul pe venitul
persoanelor fizice, Tax revenue % of GDP, Implicit tax rate on Labour) între variabile
neexistând o relaţie liniară. Modificarea politicii fiscale în ceea ce priveşte gradul de
impozitare al veniturilor persoanelor juridice şi/sau fizice, cât şi al celorlalte tipuri de impozite
analizate cu ajutorul celor 8 modele econometrice create nu generează modificări ale
volumului de bani spălaţi într-o economie.
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Note
1

Identificat în cazul Australiei prin raportul AUSTRAC.
Conform bazei de date a United Nations Centre for International Crime Prevention.
3
Eurostat este situat în Luxemburg. Sarcina sa este de a furniza Uniunii Europene statistici, la nivel
european, care să permită comparaţii între ţări şi regiuni.
4
Cota de impozitare pentru cea mai ridicată categorie de venituri adăugând suprataxe de aplicare
generală.
5
Conform Mazars Russia, International Audit and Advisory organization, www.mazars.ru
6
Conform KPMG Suisse www.kpmg.ch
7
Conform Internal Revenue Service www.irs.gov
8
Parametrii modelului au fost obţinuţi utilizând produsul informatic EXCEL.
9
Testarea bonităţii modelului a fost efectuată cu ajutorul analizei dispersionale.
10
Significance F – este probabilitatea critică unilaterală. Dacă valoarea afişată este mai mică decât
pragul de semnificaţie fixat, atunci se respinge ipoteza nulă în favoarea ipotezei alternative.
11
În ipotezele distribuţionale ale modelului liniar, valorile calculate ale coeficienţilor provin din
repartiţii normale, fiind astfel posibile verificări statistice ale coeficienţilor.
12
Eroarea standard a coeficientului (abaterea standard a repartiţiei coeficientului).
13
Ceea ce înseamnă (presupunând ca erorile au o repartiţie normală) că în 95 de cazuri dintr-o sută
coeficientul real a se va afla la cel mult 0,017856 de cel estimat, iar pentru coeficientul real al
variabilei independente în intervalul 0,014051 plus minus 0,007267 şi în doua cazuri din trei într-un
interval înjumătăţit.
14
Dacă ar fi existat mai multe variabile cu ajutorul testului t am fi putut stabili care variabilă are o
influenţă mai importantă
15
Probabilitatea critică bilaterală a testului t cu ipotezele precizate la t Stat.
16
Limitele inferioară şi superioară ale intervalului de încredere pentru parametrul utilizat.
17
Cota de impozitare a impozitul pe venit corporativ ţine seama de impozitul pe venitul persoanelor
juridice (IVPJ) şi, dacă acestea există, suprataxe, taxe locale, sau chiar taxe suplimentare percepute pe
bazele de impozitare, care sunt similare, dar de multe ori nu sunt identice cu IVPJ.
18
Conform Mazars Russia, International Audit and Advisory organization, www.mazars.ru
19
Conform KPMG Suisse www.kpmg.ch
20
Conform Internal Revenue Service www.irs.gov
21
Probabilitatea critică bilaterală a testului t cu ipotezele precizate la t Stat.
22
Limitele inferioară şi superioară ale intervalului de încredere pentru parametrul utilizat.
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Rezumat. Consolidarea pieţelor constituie un proces definitoriu al globalizării şi
dereglementării financiare prin care se reconfigurează peisajul bursier pe plan mondial.
Alegerea arhitecturii financiare permite optimizarea lichidităţii consolidate a pieţei. Astfel,
costul capitalului pentru emitenţi este cu atât mai scăzut cu cât lichiditatea titlurilor este mai
mare şi o piaţă lichidă poate permite investitorilor realizarea de tranzacţii la costuri scăzute
şi acoperirea mai completă a riscurilor. În studiul nostru am încercat să evidenţiem
principalele opinii care se regăsesc în literatura de specialitate asupra acestui subiect şi să
prezentăm tendinţele manifestate pe piaţa românească de capital.
Cuvinte-cheie: fuziune bursieră; efecte ale consolidării; lichiditatea pieţei; sinergia
costurilor; platforme de tranzacţionare.
Coduri JEL: F36, G15, G34.
Coduri REL: 10B, 10F, 10J, 11B, 11G.
Introducere
În Uniunea Europeană, consolidarea burselor de valori se manifestă prin creşterea
numărului de instituţii care pot opera încrucişat, ceea ce înseamnă că se oferă tranzacţii în mai
multe ţări europene. Consolidarea burselor antrenează beneficii asupra pieţelor financiare
precum: standardizarea platformelor de tranzacţionare, creşterea lichidităţii, minimizarea
costurilor, precum şi o mulţime de efecte tehnice, financiare, economice şi politice.
Din acest motiv, asupra acestui subiect s-au realizat numeroase studii concentrate pe
aspecte importante: actorii, forţele economice şi financiare implicate pe principalele burse
consolidate, reglementarea şi reglarea activităţii bursiere în contextul consolidării, strategiile
adoptate de pieţele europene vizavi de tendinţa mondială a consolidării.
1. Studii asupra consolidării burselor de valori
În abordările cu privire la consolidarea bancară, o serie de autori (Madhavan, Foucault,
1995) prezintă caracteristicile pieţei financiare europene. Aceasta se caracteriză printr-un grad
de fragmentare sporit, dar, pe de altă parte, se aşteaptă ca Directiva europeană asupra pieţelor
financiare (MiFID) să modifice, la modul radical, mediul bursier european, facilitând crearea
de noi platforme bursiere, sporind astfel presiunile concurenţiale asupra burselor existente.
În acelaşi timp, pe piaţa americană se constată o consolidare bursieră, dar şi o
proliferare a platformelor electronice de tranzacţionare, pe piaţa acţiunilor. Microsoft este
cotată în continuare pe NASDAQ, dar este tranzacţionată şi pe 15 pieţe bursiere regionale
diferite. Această sporire a platformelor de tranzacţionare a dus la adoptarea unei legislaţii prin
care este reglementată piaţa acţiunilor în SUA (Regulation NMS – National Market System).
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Tendinţa de consolidare a debutat în Europa cu constituirea Euronext şi tentativa de apropiere
între LSE, Euronext şi Deutsche Borse.
În acest context, este importantă interogaţia asupra costului şi beneficiilor fragmentării
şi consolidării pieţelor financiare. Segmentul cel mai important al activităţii bursiere este cel
al platformelor pentru realizarea de tranzacţii. Bursele obţin venituri din activităţi precum
admiterea la cotă, comisioane, vânzare de informaţii financiare şi activitate de compensare
(sau reglare lunară). La nivelul anului 2005, principalele surse de venituri pentru burse erau
reprezentate de comisioanele pentru admitere la cotă – 25% în America de Nord, 7% în
Europa, respectiv 12% în Asia, comisioanele asupra tranzacţiilor – 34% în America de Nord,
42% în Europa, respectiv 47% în Asia şi alte servicii – 39% în America de Nord, 45% în
Europa, respectiv 35% în Asia. Bursele sunt, totodată, în concurenţă pentru aceste activităţi.
De exemplu, concurenţa între NASDAQ şi NYSE se manifestă în ceea ce priveşte cotarea
companiilor.
Veniturile obţinute de burse din tranzacţii sporesc direct odată cu numărul
întreprinderilor înscrise la cotă, dar şi indirect, prin încurajarea unui număr mare de investitori
pentru a deţine portofolii de titluri cotate (Pagano, 1998). În Europa, concurenţa pentru
admitere la cotă a firmelor este mai puţin puternică. Pe aceste pieţe, întreprinderile aleg să fie
cotate, în primul rând, pe pieţele la vedere şi aşteaptă ca integrarea pieţelor europene să
contribuie la accelerarea concurenţei bursiere pe acest segment.
Dintre subiectele studiilor reţinem interogaţia dacă, prin coexistenţa mai multor pieţe
pentru aceleaşi activităţi financiare, se maximizează lichiditatea consolidată sau nu. Studiile
efectuate (Nielson, 2009) analizează efectele fuziunilor asupra burselor de valori şi modul în
care consolidarea Euronext afectează lichiditatea firmelor. Autorul examinează care tip de
firme testate beneficiază cel mai mult, în termeni de lichiditate, ca urmare a fuziunii bursiere.
Rezultatele arată câştiguri asimetrice de lichiditate ca urmare a formării Euronext, în
sensul că efectele pozitive se înregistrează la nivelul firmelor mari şi al celor cu vânzări de
titluri străine. Astfel, autorul a evidenţiat că nu există efecte semnificative la nivelul
lichidităţii firmelor de dimensiune mică şi medie şi a celor care operează doar pe plan intern.
Fuziunea este asociată cu creşterea pieţei acţiunilor Euronext, în timp ce bursa londoneză
(LSE) a înregistrat o scădere dramatică. Autorul nu a găsit, la modul evident, o sporire a
competitivităţii în termeni de atragere de noi firme la listare.
O altă idee relevată de Thierry Foucault este cea a costurilor de participare pe mai
multe pieţe, care pot fi semnificative. Investitorii suportă costuri de căutare a informaţiei, cu
privire la oferta disponibilă pe fiecare piaţă. Un studiu al Bursei londoneze, din anul 2001,
estima că nivelul costului tranzacţiilor transfrontaliere în Europa este de 4-6 ori mai ridicat
decât în SUA datorită multiplelor sisteme de compensare, reglare şi livrare.
Alţi autori (Arnold et al., 2004) au evidenţiat că pieţele bursiere se caracterizează prin
prezenţa externalităţilor de reţea (un investitor sau un broker care adoptă o decizie de realizare
a tranzacţiei pe o piaţă afectează decizia celorlalţi participanţi pe piaţă). Acestea implică faptul
că o consolidare a cererii şi ofertei, pentru un activ dat, poate majora lichiditatea pieţei. În
schimb, aceste majorări ale lichidităţii incită operatorii să realizeze mai multe tranzacţii, ceea
ce amplifică efectul iniţial al concentrării ordinelor pe o singură piaţă.
Există puţine teste empirice care urmăresc să valideze, la modul direct, prezenţa
externalităţilor de reţea în analiza efectelor legate de concentrarea pieţelor.
Arnold et al. (2004) au studiat fuziunea a numeroase burse regionale din SUA, în a II-a
jumătate a sec. XX. În perioada 1940-1980 numărul de burse regionale din SUA a trecut de la
18 la 7 (pentru piaţa acţiunilor). Autorii s-au concentrat pe trei fuziuni: Philadelphia şi
Baltimor (1949), Chicago, St. Louis, Clevland (1949), Los Angeles şi San Francisco (1967).
Studiul lor a arătat că fiecare fuziune a fost acompaniată de o creştere a volumului
tranzacţionat total de la 6% la 24%, în raport cu volumul tranzacţionat înainte de fuziune.
Acest rezultat empiric confirmă ideea existenţei unui efect multiplicator asociat consolidării
tranzacţiilor pe aceeaşi piaţă.
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Rezultatele asupra ecartului de preţ (ask-bid) sunt mai puţin elocvente. Studiile
realizate pe NYSE şi AMEX arată că diferenţele de preţ s-au diminuat între 5,38% şi 6% după
fiecare fuziune.
Alţi autori (Barclay et al., 2006, Barclay et. al., 2000) au comparat lichiditatea a 200 de
acţiuni cotate pe piaţa NASDAQ, în timpul perioadei de deschidere a pieţei şi în afara orei de
deschidere oficială. Aceste două perioade constituie două pieţe oficiale, iar investitorii pot,
într-o anumită măsură, alege să realizeze tranzacţii într-un moment sau altul, respectiv pe o
piaţă sau alta. Volumul tranzacţiilor este mult mai important în timpul orelor de deschidere,
deci operatorii preferă să-şi realizeze tranzacţiile în perioada în care alţi operatori sunt activi,
în acord cu prezenţa externalităţilor de reţea.
Alte studii empirice au analizat ponderea pieţelor străine şi naţionale în cazul acţiunilor
multicotate. Pentru un eşantion de 111 întreprinderi europene cotate simultan în Europa şi pe
o piaţă americană sau o alta europeană, autorii au demonstrat că fracţiunea medie din volumul
realizat pe o piaţă străină sporeşte imediat după multicotare, dar se diminuează imediat la un
nivel apropiat de 5%. Acest fenomen numit „flow-back” este în acord cu prezenţa forţelor
care determină concentrarea tranzacţiilor pe pieţele interne.
2. Cauzele fragmentării pieţelor
În literatura de specialitate sunt formulate o serie de motive care generează coexistenţa
mai multor pieţe pentru un activ financiar şi anume:
- clientela captivă: pieţele aflate în concurenţă pot dispune, fiecare, de un client captiv.
De exemplu, micii investitori care doresc efectuarea de tranzacţii cu acţiuni multicotate sunt,
în general, captivi pe piaţa lor naţională întrucât costurile de acces pe pieţele străine sunt
prohibitive;
- diferenţierea orizontală: investitorii, în funcţie de tipul lor (particulari, instituţionali,
informaţi sau non informaţi) sau în funcţie de mărimea ordinelor, pot avea preferinţe
particulare pentru un mod de organizare dat. De exemplu, tranzacţiile de mare dimensiune
sunt executate pe o piaţă distinctă de piaţa centrală, permiţând negocieri bilaterale între pieţe;
- diferenţierea verticală şi concurenţa imperfectă între pieţe. Dacă două pieţe coexistă,
atunci, cea mai lichidă oferă, din punct de vedere al investitorilor şi emitenţilor, un produs de
cea mai bună calitate. La tarifare egală a tranzacţiilor lor, investitorii şi emitenţii preferă
această piaţă mai lichidă, care la rândul ei, poate profita de situaţie pentru a practica
comisioane ridicate. Două pieţe pot coexista practicând comisioane diferite pentru servicii de
calitate diferite;
- concurenţa imperfectă între ofertanţii de lichiditate: coexistenţa mai multor pieţe
poate permite majorarea concurenţei între ofertanţi, sporind, astfel, lichiditatea. Lansarea de
către bursa londoneză, în mai 2004, a unei platforme de schimb (EUROSETS) pentru acţiunile
cotate pe Euronext Amsterdam evidenţiază bine acest aspect. Euronext domină piaţa acţiunilor
olandeze. Brokerii olandezi au acuzat Euronext de utilizarea acestei poziţii dominante pentru
practicarea de comisioane ridicate şi încurajarea introducerii de platforme concurente, cu
scopul de a avea un mediu concurenţial.
3. Avantaje şi obstacole ale consolidării burselor de valori
Având în vedere sporirea lichidităţii, ca efect principal al consolidării bursiere, este
important de remarcat care sunt avantajele determinate de consolidare la nivel bursier.
Un prim avantaj vizează înfiinţarea unor platforme de tranzacţionare comune:
consolidarea burselor de valori poate crea platforme compatibile, eliminând astfel nevoia
pentru investiţii suplimentare în diferite sisteme de tranzacţionare. O piaţă de capital necesită
diverse cheltuieli fixe efectuate în direcţia dezvoltării, modernizării şi operării sistemului.
Pentru că astfel de sisteme au arhitecturi similare, o fuziune între pieţe (prin utilizarea unei
platforme comune pentru mai multe burse) poate fi o decizie extrem de eficientă.
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Utilizarea unor platforme de tranzacţionare comune poate veni şi în avantajul băncilor
de investiţii şi brokerilor, având în vedere costurile semnificative suportate pentru menţinerea
legăturii cu diferite sisteme de tranzacţionare.
Al doilea avantaj ar viza lichiditatea ridicată a pieţei de capital: compatibilitatea
platformelor de tranzacţionare conduce la reducerea costurilor operaţiunilor transfrontaliere,
implicând astfel atragerea de noi investitori pe piaţa de capital şi apariţia unor indicatori de
volum semnificativi (expresie a unei lichidităţi majore). Lichiditatea sugerează posibilitatea de
a cumpăra sau a vinde un activ într-un timp redus şi la un preţ similar cu cele aferente
ultimelor tranzacţii, presupunând că nu există alte informaţii disponibile. Atunci când
cumpărătorii şi vânzătorii sunt puţini la număr şi acţionează sporadic pe piaţă, pot apărea
fluctuaţii de preţ foarte mari, întrucât ordinele de vânzare/cumpărare nu-şi găsesc contraparte
pe piaţă decât într-un interval de timp foarte mare.
Nu în ultimul rând, un al treilea avantaj se referă la fragmentarea mai redusă a pieţei de
capital: tranzacţionarea paralelă a unui titlu pe diferite burse naţionale contribuie la
fragmentarea pieţei de capital. Crearea burselor paneuropene poate ajuta la rezolvarea acestei
probleme, ţinând seama de faptul că o mai mare stabilitate a preţului şi o modalitate mai
precisă de stabilire a acestuia pot rezulta dintr-o concentrare mai mare a ordinelor lansate. O
reducere a fragmentării pieţei aduce beneficii după o perioadă mai îndelungată, aceasta fiind o
consecinţă pe termen lung a procesului de consolidare.
Fenomenul de consolidare a burselor de valori poate întâmpina şi o serie de obstacole.
Astfel, în ceea ce priveşte diferenţierea produselor, potenţialele economii de scală
oferite de o singură bursă paneuropeană de exemplu, nu exprimă neapărat cea mai eficientă
structura a pieţei de capital. Investitorii şi emitenţii preferă un număr mai mare de burse de
valori care oferă produse diferite, orientate către diverse categorii de clienţi.
La nivelul legilor şi reglementărilor în domeniul pieţei de capital se semnalează o serie
de diferenţe. În cadrul Uniunii Europene există mai multe autorităţi destinate supravegherii şi
reglementării pieţelor de capital, fiecare ţară având un anumit set de reguli. Disparităţile dintre
regulile naţionale descurajează operaţiunile transfrontaliere deoarece investitorii şi companiile
trebuie să se familiarizeze cu regimurile legislative ale ţărilor în care intenţionează să activeze.
În Europa apar diferenţe majore în condiţiile de listare şi regulile specifice tranzacţionării,
precum şi în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al operaţiunilor specifice pieţei de capital.
Consolidarea poate fi frânată de costurile antrenate de obţinerea informaţiilor necesare
în tranzacţiile internaţionale. Costurile informaţionale constituie un motiv esenţial al
preferinţei investitorilor pentru deţinerea activelor naţionale în pofida avantajelor oferite de
diversificarea portofoliilor.
Sistemele de compensare, reglare-livrare reprezintă o altă barieră în calea
consolidărilor. După ce o tranzacţie este executată are loc decontarea: cumpărătorul şi
vânzătorul confirmă termenii contractului, iar instituţia de decontare stabileşte obligaţiile
părţilor urmate de transferul efectiv al fondurilor, respectiv al titlurilor între cumpărător şi
vânzător. Operaţiunile implică instituţii independente sau controlate de bursă. Fragmentarea
acestor instituţii angrenează procese suplimentare de compensare, livrare, decontare, rezultând
astfel costuri mai mari în urma tranzacţiilor.
4. Criterii de analiză a fuziunii NYSE-Euronext
Euronext a fost creată în anul 2000, ca bursă paneuropeană, prin regruparea pieţelor de
la Amsterdam, Bruxelles, Lisabona, Paris şi piaţa derivatelor de la Londra (Liffe) fiind
caracterizată printr-un model deschis şi federal, fondat pe platformă de negociere centrală,
descentralizarea centrelor de decizie, puncte de intrare locale, separare a activităţilor de
negociere, de compensare şi de reglementare-livrare (model de integrare orizontală),
tehnologie externalizată, un cadru de reglementare local.
Euronext a dezvoltat un model economic eficace, favorabil atât emitenţilor, cât şi
investitorilor (reducerea costurilor de negociere cu 30% în patru ani, dezvoltarea tranzacţiilor
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transfrontaliere), cât şi acţionarilor Euronext (cu nivel ridicat de profitabilitate, de 40% în anul
2006). Acestea au favorizat independenţa structurilor de compensare, reglare-livrare ca şi
menţinerea reglementărilor locale, în conformitate cu aşteptările clienţilor şi utilizatorilor.
La rândul său, NYSE este prima bursă mondială, pe piaţa acţiunilor. Dispune de o
atractivitate internaţională incomparabilă şi la care se tranzacţionează cele mai renumite firme
americane şi străine.
Alianţa NYSE-Euronext s-a caracterizat, încă din momentul proiectării fuziunii, prin
următoarele avantaje: • dezvoltarea pieţei primare, • sinergia costurilor, • extinderea reţelei de
distribuţie, • platforma de negociere, • accesul membrilor, • crearea de noi produse şi noi
servicii.
Dezvoltarea pieţei primare constă în atragerea de noi emitenţi şi stimularea
întreprinderilor de a fi cotate. Alianţa NYSE-Euronext negociază 80% din marile întreprinderi
mondiale (cu multicotarea firmelor). Atractivitatea internaţională a alianţei va aduce după sine
un număr crescut de emitenţi din Brazilia, Rusia, India şi China. Totodată, pentru ţările
emergente, platforma NYSE–Euronext oferă o atractivitate sporită, cu un flux estimat de
admitere la cota internaţională a unui număr de 200-250 întreprinderi (acest flux a fost
confirmat şi prin crearea Alternext – ALTERNEXT „junior market”, lansată în 2005).
Sinergia costurilor alianţei NYSE-Euronext provine din regruparea platformelor de
tranzacţionare şi negociere şi din consolidarea reţelei membrilor celor două burse.
Platforma de negociere pentru pieţele Cash (NYSE) prezintă două componente: NYSE
Hibrid, care este un sistem de cotaţie şi tranzacţionare electronic din perioada 2006, şi o altă
componentă, ARCA. În schimb, pe piaţa Euronext funcţionează o singură platformă de
negociere, NSC. Prin regruparea platformelor de negociere, economiile estimate au fost de
215 milioane Euro anual, timp de trei ani, ca urmare a raţionalizării infrastructurii informatice
şi a sistemelor utilizate pentru activitatea de negociere în cadrul noului grup. Platformele
unificate creează sinergie datorită reducerii costurilor de acces tehnic (605 membri ai NYSE şi
207 Euronext din care 40 membri comuni). Pe piaţa derivatelor Euronext are 425 membri, iar
NYSE–ARCA 150, din care 25 comuni. Euronext avea 227 puncte de acces, dar nu deţinea
ecrane de tranzacţionare în SUA; ordinele instituţiilor americane treceau prin băncile de
investiţii de la Londra. Alianţa cu NYSE a permis Euronext să-şi instaleze propriile ecrane în
SUA, la investitorii instituţionali americani care au acces direct la platforma de tranzacţionare
şi la carnetele de ordine ale Euronext.
În SUA, principalul mod de negociere este „algorithmic and proprietary trading”, care
constă în generarea de tranzacţii automate şi formatate, de vânzare sau cumpărare rapidă a
unui portofoliu constituit dintr-un număr de titluri individuale, sub anumite condiţii. Acest
mod de tranzacţionare asigură 40% din volumul total al tranzacţiilor cu acţiuni de piaţa
NYSE. Preluarea de către Euronext a acestui model antrenează un spor de lichiditate pentru
întreprinderile cotate pe Euronext.
Alianţa NYSE-Euronext oferă o extindere geografică a intermediarilor bancari şi
financiari europeni de dimensiune medie, în special a intermediarilor europeni, care pot
accede la lichiditatea pieţei americane a acţiunilor, ca urmare a tehnologiei NYSE.
Posibilitatea de extindere a regiunilor pentru intermediarii europeni se poate face fără a
antrena costuri din partea lor.
În studiile cu privire la impactul acestei fuziuni, o idee principală este cea cu privire la
lichiditatea instrumentelor tranzacţionate. Astfel, dacă un anumit titlu prezintă o lichiditate
redusă, el este greu de vândut, marja între preţul de cumpărare şi cel de vânzare este mare,
ceea ce face ca titlul respectiv să aibă o cerere redusă, efectul fiind reflectat de nivelul
preţului.
Procesul de consolidare a pieţelor bursiere, prin fuziune, nu are un impact semnificativ
asupra profitului pe acţiune, majoritatea firmelor neînregistrând o creştere a profitului. Ceea
ce trebuie remarcat însă este nivelul semnificativ crescut al PIB/locuitor, efect de aşteptat ca
urmare a creşterii volumului de tranzacţionare (Nielsson, 2009).
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Constituirea Euronext a influenţat în mod diferit firmele în funcţie de dimensiunea lor.
O firmă este considerată mare dacă valoarea sa de piaţă se situează în eşantionul superior de
până la 10% din totalul firmelor la momentul demarării procesului de fuziune (ianuarie 2000),
în timp ce firmele de dimensiuni mici se încadrau în eşantionul inferior de 10%.
Firmele cu expunere internă (ale căror titluri se tranzacţionează doar pe piaţa
naţională) nu au fost afectate de procesul de fuziune bursieră. În schimb, firmele cu expunere
pe piaţa externă prezintă un impact pozitiv şi semnificativ. Studiile au arătat că, deşi firmele
nu beneficiază din punct de vedere al lichidităţii de efectele implicate de fuziune, totuşi acele
firme ale căror titluri se tranzacţionează şi pe piaţa externă înregistrează o situaţie mai bună
prin prisma creşterii lichidităţii. Astfel se susţine ideea potrivit căreia investitorii străini
preferă să îşi plaseze capitalurile disponibile în titluri emise de firme asupra cărora ei au un
avantaj informaţional.
Prin prisma dimensiunii firmelor, fuziunea nu a afectat firmele de dimeniune mică şi
medie ale căror titluri se tranzacţionează doar pe piaţa internă. Efectul este pozitiv şi
semnificativ pentru firmele mari ale căror titluri se tranzacţionează pe piaţa externă. Astfel,
profitul firmelor mari a înregistrat o creştere cu 0,13% comparativ cu firmele de dimensiune
medie ale căror titluri se tranzacţionează doar pe plan intern. Această evoluţie are o
semnificaţie economică deosebită prin prisma faptului că în perioada analizată firmele
componente Euronext au înregistrat o creştere lunară a profitului cu 0,14%.
Comparaţia înainte şi după fuziune a nivelului profitului firmelor tranzacţionate la
bursă arată o creştere a acestui indicator, dar numai pentru firmele mari cu activitate pe piaţa
externă. Pentru a se determina impactul tranzacţionării în noile condiţii asupra preţului de
piaţă al titlurilor se introduce indicatorul rata de lichiditate Amivest. Astfel, o cantitate mai
mare de titluri poate fi tranzacţionată fără schimbări semnificative asupra preţului, cu condiţia
ca aceste titluri să fie caracterizate de o lichiditate crescută pe piaţă. Rata Amivest măsoară
modificarea în volumul de tranzacţionare în condiţiile modificării cu o unitate a preţului de
piaţă al titlului şi se calculează ca raport între volumul lunar al tranzacţiilor exprimat în Euro
şi suma lunară a valorilor absolute ale modificărilor procentuale zilnice ale preţului titlului. O
valoare ridicată a ratei Amivest ne arată că investitorii pot tranzacţiona un volum important de
titluri fără modificări substanţiale ale preţului.
Înfiinţarea Euronext a dus la creşterea volumului de tranzacţionare al titlurilor emise
de marile companii. Întrebarea care se pune este dacă sporirea volumului de tranzacţionare pe
Euronext a afectat activitatea derulată pe alte burse europene prin preluarea unui număr sporit
de ordine de tranzacţionare provenite de pe alte pieţe bursiere şi prin aceasta ducând la
îmbunătăţirea cotei de piaţă deţinută de Euronext comparativ cu cea a burselor neimplicate în
fuziune.
Observaţiile (Nislsson) s-au efectuat în perioada ianuarie 2000-august 2006 pentru un
număr de şase burse importante la nivel european care deţin cumulat peste 90% din piaţa
europeană a tranzacţiilor cu acţiuni. S-a constatat că fuziunea a fost asociată cu o creştere cu
2,18% a cotei de piaţă a Euronext creştere semnificativă dacă se are în vedere faptul că
Euronext deţinea o cotă de piaţă de 2,.5% în momentul demarării procesului de fuziune şi
faptul că modificarea cotei de piaţă este în general o variabilă cu mişcare lentă. Această
creştere a cotei de piaţă a Euronext s-a efectuat în mare parte în defavoarea bursei londoneze
(LSE), care în perioada respectivă a înregistrat o reducere substanţială a cotei sale de piaţă. Cu
toate că studiile teoretice sunt de acord cu afirmaţia că Euronext a înregistrat o creştere a cotei
de piaţă ca rezultat al fuziunii, totuşi rămâne întrebarea: de ce creşterea s-a efectuat cu
precădere pe seama bursei londoneze şi nu a altor burse europene. Un răspuns ar fi că noua
bursă pan-europeană a devenit un competitor direct al bursei londoneze cea din urmă
pierzându-şi poziţia dominantă din Europa.
Crearea Euronext a arătat un declin al numărului de firme nou listate în perioada
derulării fuziunii. Astfel, numărul de companii naţionale listate la Euronext a scăzut de la 164
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în anii 2000-2001 la 54 în perioada imediat următoare (2003-2004) pentru a înregistra o
uşoară creştere la 85 în perioada 2005-2006.
5. Opinii ale investitorilor privind procesul de consolidare a burselor de valori
În cadrul Conferinţei internaţionale de la Tokio (decembrie 2007) cu tema
„Consolidarea Burselor de Valori: Ce reprezintă pentru companiile listate” (2007), rezultatele
unui sondaj la nivelul investitorilor au relevat faptul că procesul de consolidare la nivel bursier
este o tendinţă fundamentală ce se manifestă în prezent, fiind o necesitate financiară. Perioada
viitoare va aduce cu sine dezvoltarea pieţelor bursiere ca urmare a alianţelor, fuziunilor şi
achiziţiilor din acest domeniu, fenomen care se va opri, atunci când pentru fiecare zonă
geografică vor exista una sau două burse, şi nu este de dorit existenţa unei burse globale la
nivel mondial – bursă ce s-ar putea dovedi a fi greu de administrat. Investitorii consideră că
noile platforme de tranzacţionare se vor dezvolta în special în Europa, ca urmare a
implementării MiFID care ar trebui să aibă ca efect liberalizarea pieţei pentru tranzacţionarea
valorilor mobiliare.
Efectele consolidării bursiere la nivelul firmelor sunt percepute prin oferirea unei
vizibilităţi mai bune şi în alte zone geografice, ceea ce va duce la atragerea unui număr sporit
de noi investitori, posibilitatea tranzacţionării continue, perceperea unor costuri de
tranzacţionare reduse şi o creştere a lichidităţii.
Prin prisma investitorilor, problemele cheie determinate de consolidarea bursieră sunt
legate de transparenţă, evaluare corectă, guvernanţă corporativă bună şi mijloace de
comunicare către toţi investitorii.
6. Piaţa bursieră din România în contextul fenomenului de consolidare bursieră
Contrar fenomenului care se manifestă la nivel mondial, de consolidare a pieţelor
bursiere, în România se poate afirma că piaţa bursieră urmează un trend atipic, opus
consolidării. În România, investitorii pot derula operaţiuni pe piaţa bursieră, alegând Bursa de
Valori Bucureşti (BVB) şi/sau Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS). Prin
analizarea acestor segmente se poate observa concurenţa ce se manifestă între ele (în principal
în domeniul tranzacţionării instrumentelor derivate), diferenţele de dimensiune şi atractivitate.
În prezent, cele două burse se află în poziţia de concurenţi pe piaţa produselor derivate, deşi în
anul 2006 s-a încercat fuzionarea BVB cu BMFMS. Prin fuzionarea celor două burse s-a dorit
crearea unei singure pieţe bursiere în ţara noastră care ar fi beneficiat de experienţa şi
resursele financiare ale ambelor componente, sporind astfel puterea şi poziţia bursei româneşti
în regiune.
Deşi încercarea de fuzionare nu s-a finalizat, se poate aprecia că efectele concurenţei
între cele două burse sunt benefice deoarece este stimulată activitatea fiecărui operator,
sistemele de tranzacţionare utilizate sunt dezvoltate şi optimizate şi asistăm la o diversificare a
instrumentelor financiare tranzacţionate şi a ofertei de servicii.
Comparativ cu alte pieţe bursiere care oferă publicului investitor produse derivate,
piaţa bursieră românească este de mici dimensiuni şi nu exercită o forţă de atracţie deosebită.
Privind la bursa londoneză sau la cea newyorkeză, observăm că factori precum oferta variată
de produse bursiere, preocuparea continuă pentru anticiparea nevoilor investitorilor,
multiplicarea alternativelor de investire sporesc încrederea în sistemele de tranzacţionare, ceea
ce influenţează pozitiv volumul de tranzacţii si lichiditatea pe aceste burse. Anul 2007 marca
la BVB lansarea produselor derivate; pe platforma NYSE-Euronext în acelaşi an s-au
tranzacţionat aproximativ 949 milioane de contracte pe platforma LIFFE şi 336 milioane pe
platforma ARCA Options, iar la bursa londoneză (LSE) s-au tranzacţionat 31,4 milioane
contracte. Pe întreaga piaţa românească s-au tranzacţionat, la nivelul anului respectiv,
aproximativ 3,5 milioane de contracte.
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Concurenţa între cele două pieţe nu se opreşte doar la piaţa la termen (pe care
amândouă activează în prezent), ci vizează în viitor şi piaţa la vedere datorită dorinţei bursei
de la Sibiu de a-şi crea propria piaţă spot.
Deşi între cele două burse există numeroase diferenţe, fuziunea lor ar da naştere unei
pieţe solide ce ar putea oferi investitorilor o gamă largă de instrumente pentru tranzacţionat,
alături de servicii de bună calitate. Prin fuziunea celor două componente, piaţa bursieră din
România ar căpăta o mai mare vizibilitate în regiune.
Dezbaterile asupra consolidării burselor europene trebuie plasate într-o perspectivă
mai largă, care nu se limitează la frontierele europene. Este necesar ca bursele europene să
facă alianţă cu pieţe din alte continente, să creeze sisteme integrate de difuzare a informaţiei
de negociere şi de reglementare–livrare.
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Rezumat. Ca şi consecinţă a globalizării, în ultimele două decenii, pieţele financiare
internaţionale au devenit într-o măsură din ce în ce mai mare interdependente. Globalizarea
financiară a adus beneficii considerabile economiilor naţionale şi investitorilor, dar a
modificat în acelaşi timp structura pieţelor, generând noi riscuri şi provocări pentru
participanţii în piaţă şi pentru instituţiile de supraveghere şi reglementare. În această lucrare,
autorii analizează principalele efecte ale globalizării financiare, dorind să ofere o imagine de
ansamblu asupra pieţelor financiare de astăzi, respectiv a dinamicii intermediarilor
financiari, a schimbărilor structurale produse la nivelul acestora, precum şi a dinamicii
produselor financiare.
Cuvinte-cheie: globalizare; integrare; criză financiară; pieţe financiare; derivate.
Cod JEL: G01, G20.
Cod REL: 11A, 11B.
1. Introducere
În ultimele două sau trei decenii, majoritatea ţărilor au procedat la eliminarea
barierelor comerciale şi a obstacolelor care stăteau în calea liberei circulaţii a capitalurilor.
Inovaţiile din tehnologie au făcut mult mai uşor accesul la informaţie, au condus la o evaluare
mai bună a riscurilor şi la reducerea costului serviciilor bancare la nivel global. Alături de
aceşti factori, s-au adăugat şi expansiunea comerţului internaţional, precum şi creşterea
susţinută înregistrată de fluxurile de investiţii străine. Toate acestea au condus la susţinerea
dezvoltării şi a creării de reţele transnaţionale integrate, menite să răspundă cererii de servicii
financiare bancare şi nebancare dincolo de graniţe. Bineînţeles că acest lucru a presupus
perfecţionarea cunoştinţelor în toate aceste domenii, pentru a ajunge la un nivel de expertiză
corespunzător.
Instituţiile bancare au fost nevoite să găsească surse adiţionale de venit, inclusiv noi
căi de a intermedia finanţări şi afaceri purtătoare de comision, întrucât creşterea competiţiei
din partea instituţiilor nebancare a redus marjele de profit provenind din afacerile bancare
tradiţionale. Această tendinţă s-a manifestat în special în ţările Europei continentale, în care
fenomenul de consolidare a instituţiilor bancare a fost relativ redus. Prin comparaţie, în state
precum SUA şi Marea Britanie s-a înregistrat un fenomen vizibil de fuzionare a băncilor fie
cu alte bănci, fie cu firme de asigurări sau valori mobiliare. Aceste fuziuni s-au realizat în
scopul beneficierii de anumite economii de scară, dar şi cu scopul de a ramîne competitive
prin menţinerea sau creşterea cotei de piaţă.
Instituţiile financiare nebancare au intrat în competiţie cu cele bancare pentru a prelua
economiile populaţiei şi surplusul de cash al companiilor, reducînd constant preţul
intermedierii şi al instrumentelor financiare. Astfel, acestea au colectat o proporţie din ce în ce
mai ridicată a disponibilitaţilor, iar deţinătorii lor şi-au redirecţionat comportamentul de
investiţii spre titluri cu randamente mai ridicate emise de instituţii - precum fondurile mutuale
- mai bine orientate către avantaje cum ar fi diversificarea riscurilor, reducerea poverii fiscale,
crearea economiilor de scară. Investitorii instituţionali, sub forma fondurilor de pensii, au
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contribuit la eficientizarea pieţelor de capital, prin dezvoltarea acestora şi prin crearea unor
noi instrumente financiare de tipul: asset-backed securities, instrumente financiare derivate,
titluri de credit cu rata flotantă, index-tracking funds, produse financiare sintetice. Dezvoltarea
activităţii intermediarilor non-bancari s-a produs mai ales în statele emergente. Aşa cum
putem observa din Figura1, ritmurile de creştere ale activelor societaţilor de investiţii şi
societăţilor de asigurări au crescut cu rate ce au depăşit 100 % în majoritatea ţărilor recent
aderate la Uniunea Europeană în perioada analizată, în vreme ce în ţările vechi membre ale
Uniunii Europene ele au cunoscut o dezvoltare temperată, sub 50 %. Acelaşi lucru îl putem
observa şi în cazul dinamicii activelor fondurilor de pensii şi a societăţilor de leasing. Doar în
ceea ce priveşte societăţile de factoring, lucrurile stau invers.

Societăţi de investiţii

Fonduri de pensii

152%
8,43%
UE-12 (1995-2007)

72%

UE-15 (1995-2007)

8%

100%

Societăţi de investiţii
27%

UE-12 (2002-2007)
UE-15 (2002-2007)
2%
Societăţi de factoring

44%
48%

Societăţi de factoring
11%

Sursa: calculele autorilor.
Figura 1. Ritmul de creştere al activelor intermediarilor nebancari la nivelul statelor vechi
(UE-15) şi noi membre (UE-12) ale Uniunii Europene (%)

2. Securitizarea activelor financiare, consecinţă a inovării financiare
Diversificarea activităţii desfăşurate de instituţiile bancare şi apariţia unor noi instituţii
non-bancare pe pieţele financiare au fost posibile şi ca urmare a inovaţiei financiare, care a
pus la dispoziţia acestor entităţi instrumente financiare adecvate satisfacerii cererii apărute pe
piaţă. De cele mai multe ori, instrumentele apărute nu au fost cu desăvârşire noi, ci au
reprezentat rezultatul modificărilor unor caracteristici ale produselor financiare deja existente
sau a combinării de caracteristici existente într-un mod nou (Pirtea et al., 2008).
Pe linia inovării financiare se înscrie şi securitizarea. Aceasta poate fi definită, în
principal, ca o operaţiune financiară prin care creanţele, împreună cu fluxurile monetare pe
care le generează şi cu valoarea lor economică sunt valorificate de către un vehicul
investiţional care le achiziţionează (care poate fi o societate comercială sau o entitate
consituită ca fond de securitizare), pentru a fi afectate garantării unei emisiuni de valori
mobiliare. Titlurile mobiliare rezultate în urma procesului de securitizare a activelor poartă
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denumirea de „asset-backed securities”, termen ce poate fi tradus prin titluri financiare
garantate prin active sau obligaţiuni ori împrumuturi garantate prin active.
Pe pieţele unde securitizarea a fost introdusă pe scară largă s-au observat o serie de
beneficii sociale şi economice. S-a observat că o piaţă puternică a activelor rezultate din
securitizare facilitează şi încurajează alocarea eficientă a capitalului prin supunerea activităţii
de garantare a creditului disciplinei pieţei de capital. Din perspectiva legiuitorului,
securitizarea oferă un mecanism folositor prin care instituţiile financiare îşi pot concentra
creditele, rata dobânzii şi riscul de piaţă asociat cu activităţile lor de investitori. Aceasta face
ca riscul individual al acestor instituţii să scadă şi, deci, riscul sistemic să scadă şi el.
Securitizarea a jucat astfel un rol cheie în dezvoltarea caracterului global al pieţelor
financiare. Prin segmentarea riscurilor mari într-un număr de riscuri mici şi acoperirea
acestora din urmă prin produse financiare diversificate, specialiştii financiari au lărgit
considerabil numărul participanţilor pe pieţele internaţionale şi au oferit acces către segmente
de piaţă şi termeni de trading nedisponibile anterior. Companiile şi autorităţile
guvernamentale au apelat tot mai intens la pieţele de capital pentru a-şi finanţa propriile
activităţi. Grupuri diverse şi numeroase de investitori au devenit interesate să deţină în
portofoliu instrumente inovatoare de creditare sau titluri derivate, purtătoare de riscuri ce pot
fi relativ controlate prin sisteme complexe (de tip expert) de decizie şi modelare matematică.
3. Importanţa sporită a fondurilor de hedging (hedge funds) în economie
Până în urmă cu un deceniu, s-au ştiut foarte puţine lucruri în legătură cu activităţile
fondurilor de hedging. Începând însă cu anii 1990, odată cu dezvoltarea reţelei informaţionale
şi de telecomunicaţii, au început să fie vizibile operaţiunile de alocare de fonduri din ce în ce
mai semnificative dinspre investitorii instituţionali către acest tip de fonduri, ca urmare a
dorinţei de diversificare a plasamentelor realizate şi obţinerii unui randament mai bun decât
cel oferit de pieţele de capital globale.
Importanţa sporită a hedge fund-urilor a făcut necesară existenţa unui mecanism de
reglementare a acestora. În felul acesta, la nivelul Uniunii Europene a apărut Eurohedge, un
institut abilitat cu monitorizarea acestor fonduri. Cu toate acestea, între diferitele state ale
Uniunii Europene subzistă serioase diferenţe de reglementare, în Luxemburg şi Marea
Britanie de exemplu, regimul fiind mai liberal decât în Franţa şi Marea Britanie. Ca rezultat,
volumul activelor gestionate de fondurile de acest gen a cunoscut o dinamică pozitivă, aşa
cum se poate observa şi din graficul de mai jos (Figura 2). Numărul acestor fonduri a crescut
şi el vertiginos pe măsură ce barierele din calea expansiunii capitalurilor au fost ridicate de
state. Astfel, dacă în 1990 existau în lume 530 de astfel de fonduri, iar activele gestionate
ajungeau la mai puţin de 30 miliarde dolari, la sfârşitul anului 2007 ele depăşeau un număr de
7000, iar fondurile gestionate de ele ajungeau la aproape 2650 miliarde de dolari. Expansiunea
lor fără precedent s-a datorat existenţei volatilităţii cursurilor de schimb şi ale dobânzilor, ceea
ce a făcut ca alternativele de plasament pentru cei cu excedent să devină foarte atractive. Pe de
altă parte, considerăm că activitatea fondurilor de hedging s-a intensificat şi se va intensifica
într-un ritm crescut şi în viitor ca urmare a cererii în creştere din partea investitorilor
instituţionali, dar şi individuali din ţările emergente, cerere care în comparaţie cu cea existentă
în economiile dezvoltate nu a fost încă saturată. Deocamdată, în ţările emergente ale Europei
Centrale şi de Est, investiţiile realizate de investitorii instituţionali nu se îndreaptă într-o
proporţie mare înspre fondurile de hedging, în principal din raţiuni legislative (reglementări
stricte), dar probabil că în viitor va fi permisă diversificarea investiţiilor înspre alte forme de
plasamente, sub forma investiţiilor alternative.

597

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

598
8000

Număr de
fonduri

6000
4000

Active
gestionate
(mld.$)

2000
0
1990

2007

Sursa: realizat de autori pe baza datelor furnizate de Hedge Fund Research.(1)
Figura 2. Dinamica înregistrată de fondurile de hedging în perioada 1990-2007
Acurateţea datelor privind fondurile de hedging şi performanţa acestora, deşi
îmbunătăţită pe măsura creşterii acestei industrii, este departe încă de a fi perfectă. În
contextul crizei actuale, ele au fost considerate chiar factori declanşatori. Un argument
elocvent în opinia noastră pentru acest lucru îl reprezintă scăderea randamentelor obţinute de
acestea odată cu criza financiară, caracterizată în principal prin criza pieţei de creditare şi
declinul pieţelor de capital la nivel global, care au dus la rândul lor la o lipsă acută de
lichiditate. Deşi fondurile de hedging sunt considerate a fi fonduri care obţin performanţe atât
în condiţii de piaţă în creştere, cât şi în scădere, criza financiară a afectat şi va continua să
afecteze încă o perioadă performanţa obţinută de hedge-fund-uri. Odată însă cu depăşirea
crizei financiare, fondurile de hedging vor fi probabil din nou în atenţia investitorilor
instituţionali.
4. Dezvoltarea pieţelor derivatelor financiare
Piaţa derivatelor financiare, deşi este ultima venită în scenă, s-a dezvoltat mai ales pe
parcursul ultimilor 30 ani. Nevoia de pieţe ale instrumentelor financiare derivate nu s-a simţit
până la începutul anilor ’70, atunci când globalizarea afacerilor care se desfăşura în ritm
constant a fost confruntată cu volatilitatea crescută a cursurilor de schimb valutar şi cu
creşterea sau fluctuarea ratelor de inflaţie. Pe măsură ce activitatea întreprinderilor s-a
internaţionalizat, acestea au devenit expuse unor riscuri din ce în ce mai mari, iar ca urmare
modalitatea de gestionare a acestora a devenit o preocupare majoră a mediului de afaceri.
Dezvoltarea pieţelor pentru derivate financiare într-un timp atât de scurt s-a datorat atât nevoii
resimţite de investitori pentru derivatele financiare, ce se utilizează în scop de protecţie
împotriva unei serii de situaţii nedorite sau a unor evenimente puctuale, previzibile, cât şi
faptului că aceste derivate financiare oferă posibilităţi suplimentare de câştig prin speculaţie şi
arbitraj. În plus, folosind operaţiile de arbitraj, pieţele pentru derivate financiare permit
reglarea şi corectarea preţului pentru activele financiare folosite ca suport pe pieţele unde
acestea se tranzacţionează spot sau la vedere (Pirtea, Iovu, 2007).
În condiţiile globalizării financiare, gradul de utilizare a derivatelor financiare a
crescut de la an la an, de-a lungul perioadei analizate (1997-2007), astfel încât putem observa
că de la o valoare totală a contractelor cu derivate (atât pe pieţele reglementate, cât şi pe cele
OTC) de 41.237 miliarde $ în 1997, s-a ajuns la o valoare de 674.440 miliarde $, o creştere
semnificativă, de peste 1500 %, fapt care demonstrează importanţa crescândă a acestor tipuri
de instrumente financiare în economie şi dorinţa operatorilor economici de a diminua riscurile
comerciale sau financiare din operaţiunile lor (Figura 3).
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Internaţionale.
Figura 3. Evoluţia pieţei instrumentelor financiare derivate de-a lungul perioadei 1997-2007 (mld.$)

Pe această piaţă a instrumentelor financiare derivate, conform ultimelor date statistice,
se remarcă un interes mai ridicat al operatorilor economici pentru trei segmente importante şi
anume: derivate având ca activ suport rata dobânzii, cursul de schimb valutar şi derivate
pentru transferul riscului de credit (credit default swaps, care se tranzacţionează numai pe
pieţele OTC). Este evidentă dorinţa operatorilor economici internaţionali de a-şi acoperi
riscurile aferente finanţării, cele trei categorii de riscuri reieşind practic din operaţiunile de
finanţare a acestora (Figura 4).
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Sursa: realizat de autori, calcule proprii pe baza datelor furnizate de Banca Reglementelor
Internaţionale.
Figura 4. Structura tranzacţiilor cu derivate financiare după riscul acoperit 2007 (%)

Indiferent de scopul utilizării derivatelor, apreciate pentru volatilitatea ridicată de
către investitori sau pentru acoperirea riscului de pe piaţa primară de către cei care doresc să
realizeze operaţiuni de hedging, este limpede faptul că aceste instrumente au devenit în timp o
parte integrantă a mediului financiar actual. Chiar dacă datorită complexităţii lor sunt
considerate a fi responsabile pentru multe situaţii de pierderi masive, considerăm că cererea
pentru aceste instrumente e departe de a scădea, dimpotrivă fiind stimulată în mod permanent
dezvoltarea de produse noi.
5. Integrarea pieţelor bursiere naţionale
Consecinţă a globalizării, fenomenul de integrare a pieţelor de capital naţionale face
parte de fapt dintr-un amplu proces de integrare a serviciilor financiare la nivel global,
tendinţă care a fost iniţiată de Uniunea Europeană şi declarată de aceasta în nenumărate
rânduri. Dezvoltarea înregistrată de pieţele de capital de-a lungul timpului a condus la
creşterea competiţiei de pe piaţă, bursele de valori acţionând ca entităţi private care, în
vederea menţinerii şi creşterii importanţei la nivel naţional şi internaţional, au recurs la
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fuziuni, preluări şi chiar înfiinţări de noi astfel de entităţi în interiorul aceleiaşi ţări (Pagano,
Steil, 1996).
După câteva încercări eşuate, prima încercare de integrare a pieţelor de capital
europene s-a realizat în anul 2000, când pieţele de capital din Amsterdam, Bruxelles şi Paris
au fuzionat într-una singură şi anume Euronext Stock Exchange, menită să ofere servicii de
tranzacţionare pentru valori mobiliare şi derivate financiare pe o piaţă transfrontalieră extinsă
şi reglementată. Integrarea pe orizontală a fost de altfel asigurată de sistemele de depozitare şi
de clearing aflate în legătură cu aceste burse, concretizându-se prin înfiinţarea Euroclear
Group şi sistemul de clearing Clearnet Group. De atunci până în prezent, s-au depus eforturi
considerabile în vederea consolidării sale perpetue, prin integrarea pieţelor europene existente,
în vederea formării unei pieţe unice, mai lichide şi mai eficiente, cu posibilităţi de promovare
a unor instrumente financiare noi. După fuziunea iniţială a pieţelor din Amsterdam, Bruxelles
şi Paris, Euronext a absorbit şi piaţa londoneză a produselor derivate, LIFFE, precum şi piaţa
de capital portugheză în 2002. Implementarea modelului de piaţă orizontală promovată de
Euronext, creată pentru a genera sinergii prin încorporarea punctelor forte ale fiecărei pieţe
locale, s-a dovedit a avea un succes extraordinar prin aplicarea unei viziuni globale, largi la
nivel local. A urmat apoi o integrare la nivel tehnologic, şi armonizarea bineînţeles, a regulilor
de piaţă şi a cadrului legal în care funcţionează pieţele de derivate. În anul 2007, se produce
din nou o schimbare, prin preluarea de către NYSE, una dintre cele mai vechi burse americane
şi cu cea mai mare capitalizare bursieră din lume a Euronext-ului, rezultând NYSE Euronext.
Universul pieţelor emergente ale lumii a continuat să se extindă de-a lungul timpului. Tot în
anul 2007 Chicago Mercantile Exchange (CME) fuzionează cu Chicago Board of Trade
(CBT). În acest fel, se creează una dintre cele mai mari pieţe bursiere din lume, cu o gamă
largă de instrumente financiare.
La fel de interesant a fost şi modelul de integrare extensivă verticală dintre
infrastructurile existente în Germania, Luxemburg şi Austria, rezultând aşa-numita Deutsche
Börse Group, aceasta bazându-se pe Eurex Clearing pentru realizarea operaţiunilor de
clearing. În 2007, Deutsche Börse Group fuzionează cu International Securities Exchange
(ISE), fondată în 2005, dar devenind în scurt timp cea mai mare piaţă pentru produsele
financiare derivate de tipul options. Această fuziune a permis bursei germane să îşi extindă
activitatea pe piaţa americană de tranzacţionare a produselor financiare derivate de tipul
options.
În ceea ce priveşte celelalte pieţe de capital, cele italiene şi spaniole au rămas până
acum departe de orice proces major de integrare. În schimb pieţele de capital nordice şi
baltice, cu o importanţă mai scăzută la nivel european, au recurs de asemenea la procese de
integrare atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Astfel s-a format OMX Group, o piaţa de
capital integrată formată din pieţele baltice şi cele nordice din Stockholm, Helsinki,
Copenhaga şi Reykjawik. În anul 2007, OMX Group este preluată de NASDAQ, cea mai
mare companie bursieră din lume formând Nasdaq OMX Group.
Prin acest proces de integrare a pieţelor, manifestat actualmente pretutindeni, chiar şi
în România (fuziunea prin absorbţie de către Bursa de Valori Bucureşti a pieţei Rasdaq şi
iniţiativa eşuată de fuziune cu Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu), se urmăreşte de
fapt consolidarea şi creşterea competitivităţii pieţelor, diversificarea instrumentelor financiare
şi oferirea unui pachet de servicii integrate, care să răspundă nevoilor largi ale clienţilor
investitori. care utilizează serviciile şi informaţiile de tip financiar.
6. Efectul de contagiune a crizelor financiare asupra sistemului
economico-financiar
Teoretic, crearea unei pieţe mondiale a capitalurilor, concurenţială, funcţionând fără
piedici, trebuie să stimuleze creşterea eficienţei sistemului financiar, permiţând o reducere a
costului de finanţare şi o mai bună alocare a capitalurilor între ţări şi sectoare de activitate, de
unde să rezulte o mai rapidă creştere a economiei mondiale.
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Globalizarea nu a adus cu sine însă doar efecte pozitive asupra sistemului financiar şi
economiei. Tot ea a făcut posibilă şi transmiterea mai rapidă a perturbaţiilor la nivel european
şi global, dată fiind strânsa interconectare a centrelor financiare internaţionale, realizată prin
multiple modalităţi electronice de transport a informaţiilor în timp real, precum şi de
defragmentarea pieţei financiare internaţionale, datorită efectului de contagiune.
Unul dintre exemplele cele mai adecvate în acest sens este criza financiară asiatică din
1997, care a început în Thailanda, dar care a afectat nu numai continentul asiatic, ci şi o mare
parte a ţărilor dezvoltate, cum ar fi Rusia şi se poate spune că a stat la baza declanşării unei
serii de crize financiare pe piaţa latino-americană din Brazilia. Exact cu un deceniu mai târziu,
în 2007, bula speculativă imobiliară din SUA s-a spart, dezvoltarea pieţei obligaţiunilor
ipotecare sub-prime achiziţionate de instituţiile financiare din întreaga lume ducând la un
puternic efect de contagiune a crizei financiare americane, caracterizată printr-o criză a
creditului şi o recesiune globală. Efectul de contagiune în acest caz s-a produs ca urmare a
sistemului sofisticat de globalizare a pieţelor de credit, ducând la afectarea portofoliilor şi
limitarea severă a accesului la lichiditate în întreaga lume.
Cu toate acestea, criza financiară globală din 2008 nu a sosit fără a fi previzionată. Au
fost numeroşi analişti care au avertizat asupra dezvoltării acestei bule speculative şi a
dezvoltării obligaţiunilor ipotecare sub-prime şi asupra consecinţelor negative în cazul
„spargerii” ei. S-a ştiut dintotdeauna că există o legătură între globalizare şi instabilitate
financiară. Pe de-o parte, liberalizarea comerţului, liberalizarea pieţelor financiare, inovaţia
financiară au adus efecte economice pozitive vizibile pentru multe din economiile aflate în
dezvoltare. Aceste economii au beneficiat de creşteri ale venitului per locuitor, lucru de altfel
prezis de teoria creşterii neoclasice (Solow, 1956). Pe de altă parte însă, toate aceste rezultate
ale globalizării sunt dificil de controlat şi pot deveni uşor cauze de instabilitate financiară.
De pildă, derivatele financiare au ca obiect protejarea agenţilor economici împotriva
instabilităţii ratelor de schimb, ratelor dobânzii, a volatilităţii cursurilor titlurilor, dar pe de
altă parte, noile instrumente sunt ele însele factori de instabilitate, piaţa instrumentelor
derivate atingând astăzi o amploare şi o complexitate ce par incontrolabile. Produsele derivate
constituie un instrument eficient de gestiune a riscurilor, dar în acelaşi timp un factor de
instabilitate, fiind unul din instrumentele favorite ale speculatorilor, datorită efectului de
levier. Pieţele de derivate nereglementate şi lipsite de transparenţă, care au cunoscut o
ascensiune în sectorul financiar în ultimii ani, permit transferul facil şi rapid al riscului în
economie şi încurajează entităţile care operează în sistemul economico-financiar să îşi asume
riscuri din ce în ce mai mari, renunţând la prudenţialitate. Securitizarea creditelor ipotecare,
prin emiterea de obligaţiuni ipotecare cu scopul de a fi vândute de bănci către diverşi
investitori, banca obţinând astfel fonduri suplimentare pentru acordarea de noi credite,
scăpând în acelaşi timp de problema riscului aferent, a fost factorul principal ce a declanşat
criza sub-prime în SUA. Dezvoltarea extraordinară a fondurilor de hedging, în condiţiile în
care activitatea lor este în marea ei majoritate nereglementată şi netransparentă poate conduce
la efecte negative de proporţii.
7. Concluzii
Globalizarea financiară, aşa cum am arătat în paragrafele precedente a adus beneficii
considerabile economiilor naţionale şi investitorilor, dar a modificat în acelaşi timp structura
pieţelor, generând noi riscuri şi provocări pentru participanţii în piaţă şi pentru instituţiile de
supraveghere şi reglementare. În condiţiile în care întreaga lume s-a transformat într-o
economie globalizată, caracterizată printr-un sistem financiar din ce în ce mai integrat şi
conectat devine destul de dificil, în opinia noastră, ca o criză financiară dintr-o anumită
economie să nu se propage prin efectul de contagiune şi asupra celorlalte economii. Cu toate
că economia globală a supravieţuit şi altor crize până în prezent, criza financiară actuală este
cu adevărat cel mai greu de gestionat de la cel de-al doilea război mondial încoace şi asta în
contextul în care printre cauzele crizelor trecute nu s-au numărat produse financiare atât de
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inovatoare şi complexe precum cele de astăzi. Din păcate, una dintre consecinţele cele mai
nefaste ale acestei crize o reprezintă pierderea credibilităţii în sistemul financiar, credibilitate
care se va reface doar în timp şi ca urmare a unor acţiuni ferme şi concertate luate la nivel
global.
Efectul de contagiune a crizelor este doar unul dintre efectele negative ale globalizării,
care, pentru a putea fi diminuate sau evitate, necesită o serie de măsuri luate la nivel global,
întrucât problema este şi ea una globală. Acţiunile luate pentru cazuri individuale nu pot avea
efect pentru rezolvarea unor probleme de rangul crizelor financiare sistemice. Este necesară
acţiunea concertată şi coordonată a guvernelor ţărilor bogate (SUA, Marea Britanie,
Germania, Franţa, Japonia şi China). Acestea ar putea, printre altele să ia măsuri eficiente care
să ducă la: o mai bună evaluare a riscurilor de către agenţiile de rating, o atentă monitorizare a
fenomenelor din principalele centre financiare de către organismele de reglementare şi
supraveghere, o reglementare mai strictă a tranzacţiilor cu produse financiare securitizate, cu
produse financiare derivate de o complexitate ridicată, menţinerea transparenţei tranzacţiilor
cu astfel de instrumente financiare.
Efectele economice şi sociale ale şocurilor de pe pieţele financiare internaţionale ar
putea fi diminuate de integrarea acestora într-un sistem global de pieţe în care coexistă un
sistem instituţional articulat, investit cu autoritate suficientă pentru a-şi implementa până la
capăt deciziile şi politicile sale adaptate la contextul politic, financiar şi economic de astăzi.
Pe de altă parte, rolul organismelor financiare internaţionale (FMI, Banca Mondială, Banca
Reglementelor Internaţionale etc.) trebuie să fie permanent adaptat la procesul de transformare
şi restructurare a sistemului economic mondial şi reformat, astfel încât să poată oferi soluţii
pentru orice criză financiară globală viitoare, asigurând în acest fel stabilitate financiară. Rereglementarea pieţelor financiare ar trebui să ofere un set de măsuri de intensificare a
controlului asupra unor zone rămase în afara jurisdicţiei băncilor centrale sau comisiilor de
supraveghere a pieţelor de capital. Mai mult decât atât, metodologiile de risc şi de rating
trebuie reconsiderate. Se vorbeşte tot mai mult de problema de hazard moral care planează
asupra agenţiilor de rating, acestea fiind finanţate de cele mai multe ori pentru activitatea pe
care o desfăşoară de către chiar emitentul asupra căruia se derulează procesul de evaluare şi
pentru care agenţia de rating trebuie să stabilească gradul de risc pe care îl presupune pentru
investitori.
Notă
(1)

Hedge Fund Research este unul dintre cele mai mari centre internaţionale specializate în colectarea,
diseminarea şi analiza datelor referitoare la activitatea globala a hedge fund-urilor, precum şi a
performanţei acestora, alături de Lipper Tass şi The Center for International Securities and
Derivatives Market (CISDM).
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Rezumat. Globalizarea transferurilor bancare electronice este abordată prin prisma
factorilor care influenţează dezvoltarea relaţiilor electronice via internet: cadrul fiscal,
„criminalitatea informatică”, protecţia datelor consumatorului, costurile investiţiei; noile
modalităţi de plată, infrastructurile de telecomunicaţii, drepturile asupra proprietăţii
intelectuale, tipurile de fraude înregistrate în domeniul criminalităţii informatice, instituirea
listei minimale şi facultative privind faptele incriminate, plus aspecte lingvistice şi culturale.
În aceste condiţii, GLOBALIZAREA transferurilor electronice este percepută prin
implementarea aplicaţiilor informatice privind „funcţionarul electronic”, care includ
electronic-banking, internet-banking, mobile-banking, UniBank şi eBank. Problematica
globalităţii este finalizată prin descrierea sistemelor eBank (arhitectura, monitorizarea
datelor, funcţionarea), plus serviciul bancar de tip TeleBanking.
Cuvinte-cheie: electronic-banking; internet-banking; mobile-banking; UniBank;
eBank; TeleBanking.
Cod JEL: G2.
Cod REL: 10B.
1. Factorii dezvoltării relaţiilor electronice prin sistemul Internet
Cadrul global privind transferul electronic prin sistemul Internet, în care sunt incluse
servicii bancare, plăţi cu bani digitali, schimburi valutare, comerţ electronic etc., este în curs
de fundamentare prin intermediul unor organisme/asociaţii cheie care abordează şi lucrează,
începând cu anul 1998, la aspectele esenţiale ale cadrului legal dedicat tranzacţiilor
electronice. Dezvoltarea relaţiilor electronice prin sistemul Internet este influenţată de
următorii factori:
(a) cadrul legal în materie: aspectele specifice privind legalitatea şi normativitatea se
manifestă în următoarele direcţii: (a1) cadrul fiscal: caracteristica fundamentală a transferului
electronic constă în globalizarea, situaţie în care graniţele devin invizibile; din aceste motive
cadrul fiscal trebuie să fie simplu, uşor de modificat sau actualizat pentru conformarea cu
cerinţele comerţului electronic, în timp ce neclaritatea cadrului fiscal poate genera
neasigurarea previzibilităţii sau predictibilităţii pentru investiţii în comerţul electronic, (a2)
„criminalitatea informatică”: raportul Comitetului European pentru Probleme Criminale
defineşte conceptul de „criminalitate legată de calculator-computer-related crime” sau
„criminalitate informatică”, prin intermediul următoarelor definiţii: (a2a) „abuzul informatic
este orice comportament ilegal sau contrar eticii sau neautorizat care priveşte un tratament
automat de date şi/sau o transmisie de date” sau (a2b) „orice acţiune ilegală în care un
calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului, altfel spus, orice infracţiune al cărei
mijloc sau scop este influenţarea funcţiei calculatorului”. Organizaţia mondială cheie care se
ocupă de problemele fiscale este OECD;
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(b) protecţia datelor consumatorului (privacy): face referinţă la fenomenul conform
căruia lumea modernă se confruntă cu un vid de legislaţie în domeniul TIC, cel mai important
domeniu economic al tuturor ţărilor dezvoltate;
(c) costurile investiţiei: pot fi luate în consideraţie efortul privind înfiinţarea unei
firme, achiziţia de computere (servere şi staţii de lucru în raport de amploarea afacerii), banda
de comunicaţii (care se poate extinde odată cu creşterea volumului afacerii), software de ecommerce şi tehnologie de securitate (firewalls);
(d) acceptarea noilor modalităţi de plată: are în vedere utilizarea banilor
electronici/digitali, începând cu anul 1997, prin utilizarea credit-cardurilor bazate pe SET,
ceea ce a determinat utilizarea prin intermediul sistemului Internet, de către consumatori, a
unei forme de plată uzuale în ţările occidentale (cardul) cu aceeaşi siguranţă ca în afara
Internetului; începând cu anul 1998, au apărut microplăţile de sume mici pe Internet, cecurile
electronice şi card-urile de plăţi între companii, pentru ca anul 1999 să aducă apariţia
cardurilor inteligente. E-money a declanşat controversa majoră în ceea ce priveşte caracterul
privat al modului în care se cheltuiesc banii, prin problema trasabilităţii tranzacţiilor; David
Chaum, un guru al banilor digitali, este de părere că un sistem economic care trasează
(păstrează urma) tranzacţiile comerciale derulate prin ciberspaţiul este mai dăunător decât în
lumea fizică, dat fiind faptul că în ciberspaţiu nu există ziduri de protecţie;
(e) existenţa unei infrastructuri de telecomunicaţii adecvate: are în vedere problemele
legate de accesibilitate, fiabilitate, compatibilitate, sincronizare, modularitate, operaţionalitate
etc., dat fiind faptul că funcţionarea, logica şi securitatea Internetului au fost concepute pentru
un mediu deschis, dar nu neapărat şi sigur; protocolul TCP/IP nu dispune de servicii de
securitate de bază şi de facilităţile de criptare-decriptare, elemente fundamentale pentru
securitatea e-commerce-ului prin Internet.
(f) drepturile asupra proprietăţii intelectuale (IPR): sunt reglementate de WIPO, un
organism care a adoptat două tratate care privesc asigurarea funcţionării sistemului de
protecţie a drepturilor intelectuale în lumea digitală; la acest fapt benefic se adaugă Convenţia
de la Berna, semnată de numeroase ţări, inclusiv de România, care solicită un set minim de
standarde privitoare la problema protecţiei proprietăţii intelectuale;
(g) principalele tipuri de fraude utilizate în domeniul criminalităţii informatice: au
apărut o multitudine de versiuni de imixtiune în tranzacţiile electronice, dintre care cele mai
importante sunt următoarele: (a) substituirea Piggy (săvârşită atunci când o persoană
neautorizată se declară un utilizator autorizat pentru a obţine accesul la un computer sau la o
reţea de calculatoare), (b) programele aspirator(sunt înregistrate parolele introduse de
utilizatorii autorizaţi în momentul accesării sistemelor de calcul), (c) capcana (set de
instrucţiuni care asigură utilizarea ilicită a sistemelor de calcul prin distrugerea sau eludarea
sistemelor de securitate), (d) frauda-serie (violarea metodelor de calcul şi rotunjire a cifrelor,
plusurile rezultate fiind transferate în conturile informatice ale infractorului), (e) curăţarea
(citirea datelor reziduale existente în memoria computerelor după rularea unui program, prin
care pot fi accesate datele finale ale prelucrărilor, reziduale, ceea ce conduce la obţinerea de
informaţii, în mod similar, de către utilizatorul autorizat/neautorizat) şi (f) zap (termenul
generic prin care se înţelege ştergerea datelor din BD stocate pe un hard-disk local sau
amplasat pe un file-server);
(h) instituirea unei liste minimale şi facultative privind faptele incriminate: conţine o
serie de concepte informatico-juridice privind culpele aferente furturilor electronice, dintre
care cele esenţiale sunt frauda informatică, vicierea datelor/programelor pentru sistemele de
calcul, falsul informatic, utilizarea neautorizată a unui sistem de calcul (staţie de lucru din
interiorul unei RC sau computer independent), prejudicii aduse datelor/programelor pentru
sistemele de calcul, utilizarea neautorizată a unui program pentru un sistem de calcul protejat,
sabotajul informatic, spionajul informatic, accesul neautorizat, interceptarea neautorizată,
reproducerea neautorizată de programe pentru sisteme de calcul protejate, reproducerea
neautorizată de topografii protejate de microprocese etc.;
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(j) aspecte lingvistice şi culturale: fac referinţă la facilităţile generate de aspectele cu
caracter naţional şi regional, dat fiind faptul că ţările anglofone sau asimilat anglofone au
facilităţi superioare în raport de alte categorii de ţări şi popoare.
2. Globaliarea transferurilor electronice derulate prin „funcţionarul electronic":
electronic-banking, Internet-banking, mobile-banking, UniBank, eBank
„Funcţionarul electronic” este un concept complex specific SISC la care sunt asociate
serviciile electronic-banking, Internet-banking, mobile-banking, UniBank, eBank etc.; aceste
servicii oferă clientului băncii servicii simlare, diferenţele semnificative fiind date de
libertatea de mişcare oferită şi canalul folosit pentru comunicarea client-banca. Electronicbanking-ul permite crearea/gestiunea depozitelor la termen, vizualizarea soldurilor conturilor
firmelor, plăţi electronice, transferuri şi schimb valutar etc.; mai mult, băncile cu reţele
internaţionale pot vizualiza şi realiza operaţiuni în conturile filialelor din diferite ţări, de la
sediul central al firmei în străinătate (Citybank, ING Barings, ABN Amro, BDR-Group
Societe-General, Reiffesen-Bank etc.). Internet-banking-ul asigură o flexibilitate mărită şi
grad ridicat de operativitate pentru clienţii care ordonă plăţi şi transferuri, deoarece nu sunt
constrânşi de relaţia cu banca, deplasarea la ghişeele acesteia sau de sediul firmei cu care se
lucrează, motive pentru care este utilizată tehnologia Internet-Café; Internet-banking-ul
solicită securitatea maximă a comunicaţilor prin Internet. În timpul operării prin tehnologia
Internet-banking toate datele referitoare la firma creditoare se completează automat, în timp ce
firma care ordonă plata prin Internet, trebuie să specifice numai numele destinatarului
banilor, pentru ca restul datelor să fie copiate automat din memoria computerului, motive
pentru care timpul de completare scade de patru ori. În aceste condiţii, există o libertate totală
în contactul cu banca, iar transferurile şi schimburile bancare, ordinele de plată, verificarea
tranzacţiilor şi istoricul operaţiilor se pot realiza direct de pe telefonul mobil. Serviciul de
Mobile-banking, a fost introdus de societatea Demirbank, în premieră în România, pentru
care nu se percepe comision, clientul fiind conectat la acest serviciu prin intermediul unui
telefon mobil cu WAP şi abonament pentru acest serviciu, la reţelele de telefonie mobilă.
Pentru utilizarea serviciului de Mobile-banking, clientul bancar trebuie să semneze un contract
cu banca, primeşte „user-name” şi parolă, după care poate utiliza telefonul mobil pentru
operaţiuni bancare, prin respectarea unei singure condiţii: banii din cont pot fi transferaţi
numai către o listă predefinită de companii.
UniBank este un SI care permite operaţiuni bancare în timp real şi o vedere globală
asupra situaţiei societăţilor bancare, în condiţiile trecerii la noul plan de conturi şi apariţiei
unor noi instrumente de plată. Principiile constructive ale sistemului UniBank sunt
următoarele: (a) standardizarea maximă a operaţiunilor de adăugare de conturi bancare, (b)
gestiunea separată a conturilor diverselor sucursale, (c) tratarea unitară a operaţiunilor în
diverse valute/lei, (d) posibilitatea utilizării conturilor cu acelaşi sintetic pentru un singur
client, (e) independenţa conturilor clienţilor, (f) realizarea operaţiunilor de punctare automată
între centrala băncii-subunităţi, (g) realizarea punctajului automat între subunităţile băncilor,
(h) posibilitatea lucrului în regim de descoperire de cont, (i) deschiderea pentru
implementarea de noi funcţionalităţi UniBank, (j) vizualizarea automată a situaţiei financiare a
băncii, separat şi corelat pe nivelele programat, preliminat, efectiv şi previzionat, (k) siguranţa
datelor şi securitatea accesului la informaţii. Sistemul UniBank utilizează, în plus, principiul
replicării datelor subunităţilor la centrala băncii, ceea ce facilitează viziunea globală a situaţiei
financiare a societăţii bancare şi clienţilor săi, situaţie în care, în funcţie de calitatea
comunicaţiilor, decalajul de timp dintre transmiterea datelor şi utilizarea acestora se poate
reduce până la funcţionarea întregii bănci în regim de timp real; mai mult, integritatea şi
coerenţa datelor este asigurată prin lucrul în regim tranzacţional oferit de serverul de date şi de
constrângerile definite la nivelul BD. Suportul hardware permite memorarea dublă a BD,
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fiecare FS de date dispune de facilităţi de backup, elemente care permit repornirea sistemului
de la o stare anterioară, în caz că ambele copii ale BD au fost distruse. Acest sistem este
conceput în arhitectura client-server, utilizată pentru BD de dimensiuni mari. Sistemul
UniBank solicită resurse hardware speciale: (a) zona FS poate fi implementată prin
intermediul unui server clasic de date (MS SQL Server, Oracle, Sybase etc.), în timp ce (b)
zona Client utilizează o platformă axată pe un OS pe 32 biţi(Windows XP/Professional,
Windows NT Workstation) şi minim un computer Pentium cu minim 32MB RAM, cu rol de
WS. UniBank permite un acces axat pe următoarele niveluri de securitate: parole specifice
WS-urilor, nume plus parolă necesare accesului la FS-ul de şi parole de acces la aplicaţiile
UniBank.
eBank implementează conceptele denumite „Banca Electronică”, „Home Banking” sau
„Electronic Banking” prin intermediul unui SI proiectat şi realizat de compania SoftNet în
colaborare cu o bancă românească ca un concurent al SI utilizate în mod uzual de societăţile
bancare; acest sistem adăugă module informatice de electronic banking şi deschide un
„ghişeu electronic bancar” la sediul clienţilor. eBank admite introducerea Ordinelor de plată
de către clienţi şi transmiterea automată către banca parteneră, unde sunt verificate, procesate
şi prelucrate; în continuare, după prelucrare, clienţii şi băncile se conectează, în vederea
retransmiterii ordinelor de plată către clienţi, în scopul confirmării procesărilor efectuate,
paralel cu operaţiile complementare efectuate de bancă în contul curent (încasări, plăţi,
dobânzi, comisioane etc.) Clientul are posibilitatea obţinerii în orice moment a extrasului de
cont zilnic sau pentru o perioadă specificată de timp; în paralel, clienţii primesc informări
operative privind situaţia conturilor bancare (depozite, linii de credit, scrisori-garanţii etc.),
inclusiv date privind serviciile oferite de bancă (cursuri valutare, rate dobânzi, comisioane,
facilităţi/produse bancare etc.).
3. Arhitectura sistemului eBank
Arhitectura sistemului eBank este axată pe o aplicaţie client/server, componentele
specifice fiind următoarele:
(a) componenta Server: reprezintă programul instalat pe serverul eBank al băncii client
care este conectat la RC internă a băncii şi realizează schimburi de date cu sistemul de BD
amplasat pe FS central; această componentă realizează următoarele funcţii: (a) validarea şi
autentifica rea cererilor de replicare ale clienţilor, prin activarea automată următoarelor
proceduri de securitate: (a1) procedura de validare, care determină veridicitatea cheii publice a
clientului şi (a2) procedura de autentificare, apelată după ce validarea a fost corectă, verifică
cheile publice, private ale clientului şi serverului eBank, (b) securitatea sistemului prin
controlul accesului la BD amplasată pe FS prin intermediul unei „Liste de control a
accesului”, ceea ce permite identificarea clienţilor prin ID şi parolă, pentru restricţionarea
accesului numai la datele proprii din BD de pe FS, (c) sincronizarea BD clienţi-BD FS pentru
procese multiple de replicare planificate la intervale stabilite sau prin cererea directă a
clientului, (d) sincronizarea BD eBank-sistemul de BD al băncii, prin tehnologia ODBC.
Sistemul eBank poate fi dezvoltat prin utilizarea platformei Lotus Notes/Domino, produs
standard la nivel mondial în domeniul comunicaţiilor şi securităţii produs de tandemul IBMLotus.
b) componenta Client: este instalată pe WS-ul clientului şi dispune de următoarele
caracteristici: (b1) securitate maximă, asigurată prin intermediul următoarelor elemente: (b1a)
BD este criptată cu cheia privată a clientului(ID), (b1b) autentificarea clientului la intrarea în
sistem se face prin ID şi parolă, constante secrete gestionate de către bancă, (b1c)
autentificarea persoanelor care emit ordine de plată se realizează prin nume şi parolă
gestionate direct de către client, (b1d) autentificarea persoanelor care aprobă ordinele de plată
se face prin nume şi parolă gestionate de client, (b1d) asigurarea tipului diferenţiat de acces la
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informaţii la nivel de câmp prin drepturi stabilite pentru fiecare tip de utilizator, (b2) interfaţă
grafica uşor de înţeles şi utilizat, (b3) asistenţa utilizatorului la introducerea datelor se
realizează prin mesaje de atenţionare în caz de eroare, (b4) reducerea riscului de eroare este
operaţională prin verificări semantice la nivel de câmp, (b5) automatizarea maximă a fazei de
introducere a datelor, (b6) organizarea optimală a amplasării şi utilizării datelor prin
vizualizarea după criterii multiple.
4. Monitorizarea datelor în sistemul eBank
Monitorizarea datelor în sistemul eBank se realizează prin următoarele fluxuri
informaţionale:
(a) fluxul informaţional clienţi eBank-serverul eBank: realizează sincronizările BD
clienţi-BD server prin linii telefonice comutate/închiriate, la intervale de timp stabilite de
bancă pentru fiecare client; apelul către server şi transferul datelor sunt realizate automat de
sistem fără intervenţia administratorului SIFBM;
(b) fluxul informaţional serverul eBank-fişierele tampon de intrare ale SIFBM: are în
vedere trimiterea ordinelor de plată în SIFBM, dat fiind faptul că fişierele tampon conţin
datele furnizate de clienţii de home-banking; acestea sunt accesate de operatorul SIFBM sau
automat de sistemul bancar şi după validare, datele sunt transferate în BD- eBank, unde sunt
prelucrate de aplicaţiile SIFBM;
(c) fluxul informaţional fişiere tampon de ieşire ale SIFBM-serverul eBank: realizează
preluarea automată a datelor la intervale stabilite de bancă, în vederea obţinerii Extraselor de
cont şi Situaţiei conturilor bancare, emise proporţional cu completarea acestora de SIFBM.
Modulele funcţionale eBank îndeplinesc rolul informatizării maxime a următoarelor
activităţi: (a) procesarea integrală a Ordinelor de plată şi Extraselor de cont, (b) automatizarea
operaţiunilor de schimb valutar, (c) furnizarea aleatoare sau la frecvenţe prestabilite a situaţiei
conturilor clienţilor, (d) furnizarea informaţiilor bancare cu caracter analitic/sintetic privind
tranzacţiile efectuate, procesările realizate, prelucrările efectuate pentru fiecare client şi tip de
operaţiuni etc.
5. Funcţionarea sistemelor eBank
Funcţionarea sistemelor eBank se realizează în funcţie de activarea zilnică a
următoarelor scenarii standard:
(a) pregătirea Ordinelor de plată(OP) pentru trimiterea la bancă: operatorul bancar
inventariază OP-urile cu frecvenţa de prelucrare zilnică specifice fiecărui client bancar, după
care introduce datele asociate OP-urilor, paralel cu verificarea automată a disponibilului
contului curent al clientului; completarea OP dispune de următoarele facilităţi informaţionale:
(a1) introducerea sumei în cifre este însoţită de afişarea automată în litere, (a2) utilizarea unor
liste predefinite pentru alegerea beneficiarului plăţii, băncii şi contului curent, (a3) verificarea
automată a completării câmpurilor obligatorii la ieşirea din formular, (a4) crearea ordinelor de
plată în serie, (a5) actualizarea şi afişarea soldurilor disponibile în contul curent în momentul
completării OP-urilor, (a6) înregistrarea automată a ID-ului funcţionarului bancar care a
completat, procesat şi aprobat Ordinele de plată;
(b) aprobarea OP-urilor de operatori bancari cu semnătură autorizată: utilizatorii cu
drept de aprobator pot autoriza prin semnătură electronică toate OP-urile pregătite de operator,
prin inserarea numelui, ID-ului şi parolei, caz în care aceştia parcurg OP-urile şi, dacă
validează conţinutul informaţional al acestora, va completa câmpul „Semnătură autorizată” cu
valoarea „Aprobat”; după aprobare, grupul de OP-uri este pregătit pentru trimiterea automată
spre bancă, în momentul replicării;
(c) conectarea şi vehicularea automată a documentelor către/dinspre bancă: se
realizează la intervale de timp prestabilite de către bancă prin conectarea automată prin
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modem, pe linia telefonică a clientului bancar, cu serverul eBank în vederea realizării
operaţiei de replicare; acest proces realizează sincronizarea BD ale tuturor clienţilor implicaţi
în procesarea OP cu BD amplasată pe FS. După replicare, documentele trimise de client sunt
procesate de bancă. Societatea bancară programează patru intervale de conectare automată
zilnică la FS eBank, în mod unic pentru fiecare client, în scopul utilizării optimale a liniilor
telefonice la care este conectat FS eBank. După realizarea procesului de replicare, clientul
primeşte informaţiile specifice posibilităţii completării Extraselor de cont corespunzătoare
plăţilor şi încasărilor operate în BD eBank, până la momentul respectiv, precum şi alte date
referitoare la conturi, cursuri valutare, dobânzi etc.;
(d) verificarea de către client prin Extrasul de cont al situaţiei curente: se realizează pe
WS locală a clientului şi permite declanşarea emiterii extraselor pe contul curent, prin
verificarea operativă a situaţiei încasărilor şi plăţilor zilnice.
Securitatea sistemului eBank se axează pe arhitectura Lotus Notes/Domino, prin
activarea unor facilităţi de criptare, certificare şi autentificare electronică, pe baza unui
algoritm de criptare RSA bazat pe chei publice şi chei private; fiecare utilizator eBank are
alocat de bancă un identificator unic de client(ID), utilizabil în momentul lansării sistemului
eBank. Utilizatorii trebuie să specifice, ID-ul şi parola de acces, după care, la fiecare operaţie
efectuată, aceştia se identifică prin nume şi parolă, în funcţie de care utilizatorii au tipuri de
drepturi specifice modulului funcţional operat.
Electronic banking operează identic cu clienţi indiferent dacă aceştia sunt persoane
fizice/juridice, prin implementarea unei „bănci” dedicate, care permite interconectarea şi
lucrul în timp real cu BD eBank amplasată la bancă; utilizatorii pot realiza afacerile lor
indiferent de ora sau locul în care se află şi pot dispune, în timp real, de informaţii utile şi
vitale. Banca realizează economii prin diversificarea gamei de servicii oferite, minimizarea
cheltuielilor cu spaţiul, numărul şi activitatea angajaţilor. Electronic banking este o soluţiei
eficientă, rentabilă şi performantă pentru societăţile bancare şi clienţii acestora.
6. Servicii bancare de tip TeleBanking
TeleBanking este o modalitate comodă şi eficientă de economisire a timpului, prin
menţinerea unor relaţii permanente cu banca prin intermediul unui serviciu on-line prin care
clienţii bancari pot accesa servicii bancare din orice locaţie şi în orice moment, inclusiv prin
utilizarea unor linii cu conexiuni Internet; securitatea este asigurată de cele mai moderne
sisteme de criptare cu chei publice şi private, care garantează un nivel maxim de securitate.
Banca oferă clienţilor posibilitatea unor conexiuni directe, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin
derularea operaţiunilor bancare fără deplasarea fizică la sediul băncii.
Serviciul TeleBanking oferă următoarele variante de prelucrare: (a) vizualizarea
informaţiilor generale despre situaţia financiară şi credibilitatea băncii, (b)
acordarea/schimbarea parolei de acces la TeleBanking sau parolei de autorizare, (c) obţinerea
datelor referitoare la cursurile actualizate ale principalelor valute şi cursurile de schimb ale
băncii, (d) constituirea automată a depozitelor bancare în lei din disponibilul aflat în contul
curent, (e) vizualizarea informaţiilor referitoare la conturile bancare ale clienţilor(depozite,
tranzacţii efectuate, credite, transferuri de sume, solduri curente etc.), (f) validarea desfiinţării
depozitelor bancare prin solicitarea expresă a clienţilor, (g) introducerea OP în lei către bancă
sau trezorerie, (h) valida rea OP către bancă sau trezorerie(în cazul în care este nevoie de acest
lucru), (i) vizualizarea OP introduse anterior zilei curente, (j) vizualizarea Extraselor de cont
aferente operaţiuni lor efectuate(practic este vorba de vizualizarea Extraselor de cont după
numărul documentului, perioadei de timp sau codului clientului).

609

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

610

S

P

P

r

o

f

e

s

s

o
i

n

a

l

W

o

r

ks

t

a

it

o

n

6

0

0

R

D

O

FILE SERVER DE
DATE BANCAR
securizat 100% `n raport
de exterior

0

(date securizate)

VPN Gateway Sistem

UTILIZATORI MOBILI

Firewall

(date securizate)

(date securizate)

LINII TELEFONICE
~NCHIRIATE

(date securizate)

LINII TELEFONICE
COMUTATE/~NCHIRIATE

(date securizate)
(date
securizate)

(date securizate)

Firewall

Firewall
S

P

P

r

o

f

e

s

s

o
i

n

a

l

W

o

r

ks

t

a

ti

o

n

6

0

0

R

D

O

VPN Gateway

(date securizate)

0

(date securizate)

Firewall

FILE SERVER public

VPN Gateway

(date securizate)

CLIEN} I
BANCARI
(persoane juridice)

lNTE ul
RNET

(date securizate)

Firewall
(date securizate)

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

Func]ia
Func]ia
Func]ia
CERCETARECOMERCIAL| I
RESURSE- UMANE
Func]ia
DEZVOLTARE Func]ia
FINANCIARPRODUC} IECONTABILITATE
SERVICIICOOPERARE

CLIEN} I
BANCARI
(persoane juridice)

Workstation

Adresa 1

LINII TELEFONICE
COMUTATE/
~NCHIRIATE

Workstation

Adresa 2

Workstation

Workstation

Adresa 3……………….

Workstation

Adresa n

Figura 1. Propunere de variante de operare în sistem TeleBanking

Principalele avantaje ale utilizării serviciului TeleBanking sunt următoarele: (a)
economisirea timpului clienţilor ban cari, graţie conexiunilor electronice client-bancă, fără
restricţii de timp şi spaţiu. (b) siguranţă şi confidenţialitate în efectuarea operaţiunilor FBM,
(c) operativitatea maximă prin executarea în aceeaşi zi a OP primite până la ora 14,30 sau a
doua zi lucrătoare, dacă se trimit după această oră, (d) gratuitatea instruirii utilizatorilor
sistemului TeleBanking. Clientul are acces la ultima versiune a aplicaţiei la fiecare accesare a
serviciului TeleBanking. Din punctul de vedere al băncii, TeleBanking este o nouă metodă de
marketing, care conduce la creşterea loialităţii şi satisfacţiei clienţilor bancari, impunerea unor
noi servicii bancare atractive; TeleBanking permite băncii să comunice cu clienţii într-un
context dinamic, atrăgător şi eficient, prin imagini grafice afişate pe WS-ul clientului.
Aspectul inovator al acestui serviciu constă în posibilitatea utilizării fiabile, rapide şi eficiente
a sistemului Internet-ul pentru conexiunea fizică client-bancă prin diferite variante
arhitecturale (Figura 1). Serviciul TeleBanking este caracterizat din punct de vedere funcţional
prin următoarele particularităţi: (a) operaţiunile bancare sunt declanşate de la computerul
amplasat acasă/la birou, fără alte formalităţi, impuse de RC şi de protocoalele de comunicaţie,
b) computerul personal permite accesarea serverului Web al băncii care identifică utilizatorul
şi admite accesul la aplicaţia TeleBanking, prin încărcarea unei „ferestre” în browser prin
intermediul sistemului Internet, (c) utilizatorul nu are nevoie de un anumit computer pentru a
realiza tranzacţii în contul său personal, motiv pentru care acesta poate lucra cu aplicaţia
TeleBanking, de pe orice tip de computer conectat la sistemul Internet sau prin linie
telefonică comutată/dedicată la bancă, (d) există posibilitatea asigurării accesului utilizatorilor
la conturile bancare, pe bază de parole ierarhizate pe nivele de acces (depozite, credite,
introducere OP, vizualizarea extraselor de cont, tranzacţiilor derulate, soldurilor curente etc.).
Serviciul deTeleBanking elimină scrierea de cecuri bancare, adrese, OP prin realizarea plăţilor
electronice direct prin Internet.
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Rezumat. Prezenta lucrare îşi propune să prezinte rezultatele cercetării obţinute în
urma unui proiect de cercetare PN II al cărui obiectiv final este reprezentat de realizarea
unui portal specializat destinat sprijinirii consumatorilor români de produse şi servicii
bancare în obţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru luarea deciziilor
financiare. Acest proiect îşi propune să evalueze modul de informare a publicului şi să ofere
susţinerea necesară în evaluarea corectă a riscurilor asumate în momentul creşterii gradului
de îndatorare. Lucrarea de faţă prezintă rezultatele studiului întreprins de echipa de
cercetare cu privire la nivelul de instruire şi informare a populaţiei în legătură la serviciile şi
produsele bancare.
Cuvinte-cheie: servicii bancare; portal; riscuri financiare; instruire.
Cod JEL: A20.
Cod REL: 4A.
1. Introducere
Motivaţia proiectului
Mulţi clienţi ai băncilor sunt conştienţi de faptul că economisirea, investirea, creditarea
şi anticiparea evoluţiilor viitoare ale angajamentelor financiare sunt esenţiale pentru calitatea
vieţii şi pentru propria securitate financiară, dar de foarte multe ori aceştia nu dispun de
cunoştinţele şi informaţiile necesare pentru a gestiona aceste elemente. Acest fapt determină
angajamente financiare asumate de către clienţi care ulterior se dovedesc a nu fi fost adoptate
în baza unei înţelegeri clare a riscurilor şi impactului financiar.
Obiectivul proiectului
Proiectul de faţă are ca principal obiectiv crearea şi oferirea în mod gratuit de
instrumente necesare publicului pentru gestionarea eficientă a propriilor resurse financiare.
Acest proiect şi-a propus să evalueze modul de informare a publicului şi să ofere susţinerea
necesară în evaluarea corectă a riscurilor asumate în momentul creşterii gradului de
îndatorare. Principalul obiectiv al proiectului se referă la creşterea nivelului de educare
financiară a populaţiei prin prezentarea atât a avantajelor de care beneficiază clienţii prin
utilizarea diferitelor instrumente bancare, cât şi a riscurilor la care se expun consumatorii de
produse şi servicii bancare.
Finalitatea urmărită
Portalul specializat ce va fi realizat în cadrul proiectului urmăreşte sprijinirea
consumatorilor români de produse şi servicii bancare în obţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor
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necesare pentru luarea deciziilor financiare. Autorii plecă de la premisa că, indiferent de
situaţia financiară a fiecărui cetăţean, educaţia financiară are un impact pozitiv asupra:
- asigurării stabilităţii financiare pentru întreaga familie;
- înţelegerii şi interpretării corecte a termenilor financiari, a clauzelor contractuale,
cât şi a mecanismelor financiare în ansamblul lor;
- îmbunătăţirii calităţii vieţii;
- asigurarea unui parteneriat bancă-client (persoană fizică) construit pe o relaţie
consistentă bazată pe asumarea în cunoştinţă de cauză a drepturilor şi obligaţiilor.
Autorii apreciază că pe măsură ce instituţiile financiare oferă produse şi servicii cu un
grad crescut de sofisticare este necesar ca beneficiarii acestora că dispună de informaţiile
necesare înţelegerii lor. De exemplu, băncile oferă credite în valută la scară largă, ofertele sunt
realizate chiar în monede exotice, dar un număr restrâns de persoane este familiarizat cu
riscurile valutare asociate. Extinderea creditelor imobiliare cu dobânzi mici în primul an, fără
că mecanismul de ajustare a dobânzilor să fie suficient de bine prezentat publicului reprezintă
un element ce impune cunoştinţe din partea consumatorului.
Dacă iniţial activităţile de informare, educare şi consultanţă asigurate prin portal vor fi
îndreptate către toate categoriile de consumatori de produse şi servicii bancare, ulterior autorii
vor dezvolta programe speciale în cadrul proiectului adresate unor categorii deosebite:
debitorii cu probleme financiare, cumpărătorii primei locuinţe din viaţa lor, tinerilor,
utilizatorilor de carduri de credit, persoanelor care nu au iniţiat nici o relaţie cu banca,
consumatorilor cu venituri reduse, pensionarilor etc. Printre aceste categorii, cei mai
vulnerabili sunt tinerii şi persoanele în vârstă.
2. Fundamente ale metodologiei de cercetare aplicată
În vederea atingerii obiectivelor cercetării a fost utilizată o metodologie variată,
incluzând atât o abordare deductivă, cât şi una inductivă. Prima dintre acestea, cunoscută şi
sub numele de abordare de sus în jos, porneşte de la considerente teoretice general acceptate,
se bazează pe un ansamblu de ipoteze care vor fi verificate, foloseşte observaţii legate de
ipoteze şi le testează utilizând instrumente specifice. Metoda inductivă, cunoscută şi sub
numele de abordare de jos în sus, se dezvoltă pe baza unor observaţii punctuale care se doresc
a fi generalizate cu scopul de a construi concepte teoretice. Aceste două metode sunt în
măsură, în opinia autorilor, să ofere o conexiune robustă între teorie şi cercetarea practică prin
îmbinarea aspectelor cantitative şi calitative.
Metodologia de cercetare constă în parcurgerea următoarelor etape:
3. Delimitarea ariei de cercetare;
4. Trecerea în revistă a literaturii de specialitate din domeniu;
5. Delimitarea limitelor cadrului conceptual incluzând aici puncte de vedere ale
specialiştilor cu privire la concepte fundamentale şi relaţiile dinte acestea. La acest nivel, au
fost folosite tehnici descriptive, exploratorii şi de evaluare ;
6. Adoptarea de decizii în legătură cu elementele cheie;
7. Formularea ipotezelor de pornire care vor fi verificate prin intermediul cercetării
empirice;
8. Elaborarea unei strategii de cercetare consistente care să conţină:
o Metode de selecţie a datelor (experimental, metode de observare cantitativă,
chestionare);
o Metode de analiză a datelor.
9. Derularea cercetării, care implică:
o Construcţia unui set de chestionare care să conţină atât variabile dependente cât şi
variabile independente (în legătură cu tipul şi dimensiunea sistemelor studiate);
o Alegerea populaţiei analizate;
o Elaborarea unui eşantion reprezentativ;
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o Procesarea datelor. Descrierea testelor statistice care vor fi derulate şi concluzii cu
privire la validarea ipotezelor în funcţie de rezultatele obţinute;
o Confirmarea sau invalidarea finală a ipotezelor de lucru;
10.Formularea concluziilor finale.
3. Analiză cu privire la nivelul educării financiare în rândul populaţiei
3.1. Studii şi realizări privind educaţia populaţiei în alte ţări
În Statele Unite, Federal Reserve se preocupă consistent de educarea publicului. În
noiembrie 2007, FED a creat un „call center” centralizat, prin care populaţia poate contacta
telefonic sau prin e-mail specialiştii de la banca centrală pentru a înainta plângeri faţă de
instituţiile financiare sau pentru a obţine diverse informaţii financiare cu privire la produsele
şi serviciile bancare şi la drepturile lor în calitate de consumatori. Aici, persoanele interesate
pot găsi broşuri şi ghiduri care explică într-un limbaj simplu riscurile şi beneficiile produselor
financiare, de la credite cu dobânzi reduse în primul an şi până la rapoarte de credit, electronic
banking şi conturi curente.
Financial Services Authority - autoritatea de supraveghere a sectorului financiar din
Marea Britanie – este abilitată prin statutul său să contribuie la îmbunătăţirea educaţiei
financiare a publicului. În consecinţă, instituţia este implicată din plin în diseminarea
informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite de bănci. În acest sens, FSA a pregătit mai
multe publicaţii unde prezintă recomandări despre modul cum trebuie utilizate serviciile
financiare. Ca şi în Statele Unite, instituţia a creat un site specializat care pune la dispoziţia
utilizatorilor broşuri, ghiduri, calculatoare şi tabele comparative cu credite, conturi de
economii sau pensii private.
În Polonia efortul de educare financiară a populaţiei a demarat în 2003, când a fost
construit un portal specializat. Prin intermediul său, se oferă cursuri la distanţă, însoţite de
ilustraţii, animaţii şi filme. Există chiar o zonă dedicată profesorilor de la şcolile primare şi
secundare, unde aceştia găsesc planuri uşor de folosit pentru lecţiile de economie, dar şi
sugestii privind metode eficace şi neconvenţionale pentru desfăşurarea orelor.
Şi în Ungaria, campania de educare financiară a consumatorilor a fost iniţiată cu un an
înainte de aderarea la UE. Programul a constat în soluţionarea plângerilor primite de la clienţi,
editarea de broşuri şi publicaţii cu sfaturi utile şi lansarea unei campanii media care atrăgea
atenţia asupra problemelor financiare importante din viaţa de zi cu zi. Cel mai mare succes la
public l-au înregistrat tabelele comparative cu produse financiare.
La nivel naţional, în februarie 2007, băncile din România au iniţiat o serie de proiecte
menite să îmbunătăţească colaborarea cu clienţii. Cel mai amplu şi de durată este cel ce
vizează educarea consumatorilor, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Graţian
Gheţea arătând că această acţiune este una care se va desfăşura pe termen lung şi aproape
continuu. Realizarea unei strategii şi unui program de educare a consumatorului a revenit
Comitetului pentru Iniţiative Speciale (SPI), un parteneriat intre ARB, BNR, Ministerul
Finanţelor şi Protecţia Consumatorului, sprijinit de Programul Convergence, administrat de
Banca Mondială.
Studii efectuate în diferite ţări cu scopul evaluării a cunoştinţelor financiare ale
populaţiei au reliefat următoarele aspecte:
Astfel, în Statele Unite ale Americii s-a evidenţiat (Mandell, 2004) nivelul redus de
cunoaştere a principalelor categorii de produse şi servicii bancare, a elementelor de
management financiar şi s-a remarcat neînţelegerea unor categorii investiţionale deosebit de
importante: acţiuni, obligaţiuni etc. Lipsa cunoştinţelor financiare la nivelul întregii populaţii
americane s-a evidenţiat şi printr-un studiu realizat de Hilgert şi Hogarth (2002) care a folosit
date obţinute prin chestionarea a peste 1.000 de persoane adulte cu vârste între 18 şi 97 ani.
Aceste studii au relevat diferenţe substanţiale între diferite categorii socio-demografice:
persoanele cu studii reduse, femeile, vârstnicii au avut rezultate inferioare celorlalte categorii
analizate.
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În 2006 Lusardi şi Mitchell au elaborat un studiu destinat să evalueze cunoştinţele
financiare ale persoanelor de peste 50 de ani. Rezultatele evidenţiază faptul că doar jumătate
dintre respondenţi au putut formula răspunsuri corecte în legătură cu modul de capitalizare a
dobânzilor la propriile economii şi cu privire la influenţa inflaţiei asupra acestora. Doar o
treime dintre respondenţi au fost în măsură să indice corect beneficiile diversificării riscurilor
asupra siguranţei şi randamentului portofoliului personal. Rezultatele obţinute de Lusardi şi
Mitchell sunt în concordanţă cu studiul realizat de Moore (2003), care a evidenţiat faptul că
cei mai mulţi dintre participanţi nu cunoşteau faptul că randamentul acţiunilor a fost superior
obligaţiunilor în ultimii 40 ani şi că fondurile mutuale nu garantează un anumit nivel al
randamentului pentru sumele investite.
În Australia şi Noua Zeelandă, ANZ Banking Group(2005, 2008) a elaborat un studiu
extins asupra comportamentului financiar al consumatorilor. Cercetarea a cuprins analiza a
peste 3.500 de chestionare cu scopul de a evalua aspecte de bază legate de investiţii, sistemul
privat de pensii, operaţiuni financiare şi de aritmetică simplă. Deşi 67% din respondenţi au
declarat că înţeleg modul de capitalizare a dobânzii, doar 28% au putut să răspundă corect la o
serie de calcule financiare concrete. Ca şi în Statele Unite ale Americii s-a demonstrat
existenţa unei legături directe între nivelul studiilor şi gradul de educare financiară a
persoanelor fizice. Peste 54% au opinat în mod eronat că investiţiile în instrumente cu venit
fix (obligaţiuni) au generat randamente mai mari în comparaţie cu acţiunile în ultimele
decenii.
În Europa rezultatele sunt similare. Astfel, în Marea Britanie, Miles (2004)
evidenţiază o slabă cunoaştere a ratelor de dobândă şi a sistemului de ipoteci în rândul
debitorilor. Se arată că persoanele tinere, cu precădere cele cu studii reduse şi cu un nivel
scăzut al veniturilor au un comportament financiar mai puţin sofisticat. Hogarth, Anguelov şi
Lee (2005) demonstrează că, în majoritatea cazurilor, indivizii cu un nivel scăzut al educaţiei
financiare evită folosirea serviciilor bancare, fapt ce se concretizează într-o lipsă a
tranzacţiilor efectuate prin conturile bancare.
Un alt subiect de interes se referă la cunoştinţele populaţiei cu privire la termenii unui
contract de ipotecă, acesta fiind dezbătut cu precădere în Statele Unite ale Americii unde
majoritatea familiilor deţin proprietăţi imobiliare. Astfel, Campbell (2006) subliniază că
deciziile menajelor în legătură cu alegerea tipului de ipotecă sau a modalităţii de refinanţare a
acesteia ar trebui privite în relaţie cu cunoştinţele financiare ale acestora. Campbell arăta că
majoritatea indivizilor este confuză atunci când vine vorba de condiţiile de contractare a
ipotecilor. De asemenea, aceasta a evidenţiat că între 2001-2003, perioadă în care ratele de
dobândă au cunoscut scăderi importante, refinanţarea ipotecii a fost realizată într-o proporţie
mai mare de tineri, indivizi cu educaţie ridicată sau de persoanele care deţineau proprietăţi
mai scumpe. Aceste aspecte au fost confirmate şi de Bucks şi Pence (2006) care au examinat
măsura în care populaţia apreciază corect valoarea proprietăţilor deţinute şi cunoaşterea
termenilor contractelor de ipotecă. Aceştia au arătat că mulţi debitori, cu precădere cei cu rate
de ipotecă ajustabile, subestimează măsura în care ratele de dobândă se pot schimba. De
asemenea s-a arătat că, într-o proporţie mai mare, indivizii cu un nivel redus al cunoştinţelor
economice şi cei cu venituri mici nu cunosc termenii în care s-au încheiat contractele de
ipotecă. Stango şi Zinman (2006) analizează tendinţa sistematică a populaţiei de a subestima
ratele de dobândă asociate unui şir de împrumuturi, arătând că este mai probabil că indivizii
care subestimează rata de dobândă anuală să continue să se îndatoreze în detrimentul
economisirii.
3.2. Studiu privind nivelul de instruire a populaţiei din România
În prezent, în România, nu există suficiente date sau analize ale comportamentului
financiar al populaţiei la nivel microeconomic, al comportamentelor de economisire,
îndatorare sau acumulare al populaţiei, în condiţiile în care se resimte puternic impactul
acestui comportament asupra bunăstării generale.
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Prezentul studiu şi-a propus să evalueze modul de informare al publicului şi să ofere
susţinerea necesară în evaluarea corectă a riscurilor asumate în momentul creşterii gradului de
îndatorare. Rezultatele studiului au arătat că persoanele fizice din România nu cunosc decât
într-o mică măsură caracteristicile produselor şi serviciilor financiar-bancare folosite.
Cercetarea s-a realizat pe mai multe paliere:
- Evaluarea nivelului de educare financiară şi determinarea distribuţiei gradului de
cunoştinţe financiare pe segmente ale populaţiei în raport de principalele caracteristici
demografice şi socio economice;
- Obţinerea unei imagini de ansamblu asupra gradului de economisire şi a înţelegerii
populaţiei cu privire la principalele caracteristici ale gestionării corecte a economiilor;
- Analiza relaţiilor de creditare la nivelul eşantionului;
- Evaluarea nivelului de utilizare şi cunoaşterea mijloacelor de plată a bunurilor şi
serviciilor achiziţionate.
Stabilirea eşantionului şi a chestionarului s-a realizat în baza următoarelor elemente
cheie:
- eşantionul a fost reprezentat de 1.049 subiecţi;
- eşantionul a cuprins persoane mature de peste 18 ani;
- eşantionul a fost stratificat pe zone istorice;
- s-a urmărit realizarea unei distribuţii a respondenţilor pe categorii de vârstă şi sex,
utilizându-se în acest sens informaţii preluate de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică.
- chestionarul a cuprins 53 de întrebări.
Desfăşurarea studiului, preluarea datelor din chestionare şi procesarea acestora au
impus realizarea unei aplicaţii dedicate şi construirea unei baze de date.
3.3. Concluziile studiului
Prezentăm succint în cele ce urmează rezultatele şi concluziile reţinute în urma
cercetării realizate urmărind principalii driveri ai analizei.
Caracteristicile demografice cu cea mai mare influenţă asupra nivelului de cunoştinţe
financiare sunt următoarele:
- persoanele aflate în categoria de vârstă 18-25 ani (32,00 puncte) şi cele de peste 65
ani (30,89 puncte), în special femeile din această categorie (28,56 puncte);
- persoanele care au doar studii gimnaziale (29,33 puncte) şi cele care au doar liceul
(35,89) prezintă un punctaj inferior persoanelor cu studii universitare (39,97 puncte) şi cu
studii postuniversitare (44,00 puncte).
- persoanele care locuiesc în Dobrogea (34,05 puncte) şi cele care domiciliază în
Oltenia (34,03) au un scor inferior celor care locuiesc în Bucureşti (39,34 puncte), în
Muntenia (36,53 puncte) şi în Banat (37,54 puncte);
Caracteristicile socioeconomice cu cea mai mare influenţă asupra nivelului de
cunoştinţe financiare sunt următoarele:
- patronii (44,55 puncte), angajaţii cu normă întreagă (39,76 puncte) şi liberprofesioniştii (37,16 puncte) au un scor superior şomerilor (29,01 puncte), pensionarilor
(33,26 puncte) şi persoanelor casnice (21,52 puncte);
- persoanele care au venituri lunare ale familiei de sub 1.000 Ron (31,94 puncte) şi cei
care au venituri cuprinse între 1.000 Ron şi 2.000 Ron (37,23 puncte) au un punctaj inferior
faţă de persoanele care au venituri lunare ale familiei de peste 5.000 Ron (40,90 puncte) şi cei
care au venituri cuprinse între 3.000 Ron şi 5.000 Ron (41,16 puncte);
- persoanele care nu economisesc (33,65 puncte) şi cele care economisesc sub 10%
(39,14 puncte) din veniturile familiei au punctaje mult inferioare faţă de cei care economisesc
peste 30% (42,23 puncte);
- cei care nu obişnuiesc să utilizeze Internetul (27,59 puncte) au un punctaj inferior faţă
de cei care îl accesează de la servici (42,51 puncte).
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Persoanele cu un punctaj superior, în prima cincime superioară a clasamentului
(nivelul 5 de cunoştinţe financiare) au opţiuni superioare celorlalte categorii în următoarele
direcţii:
- sunt dispuse să plătească un comision unui specialist în domeniu pentru a lua decizii
financiare;
- obişnuiesc ca înainte de luarea unor decizii financiare să se informeze din emisiuni
TV specializate, site-uri financiare, reviste de specialitate sau prin consultarea unor brokeri
specializaţi;
- utilizează mai des cardul bancar pentru a face plăţi în magazine;
- sunt mai încrezători atunci când depun o plângere împotriva unei instituţii bancare
apelând la Protecţia consumatorilor, formulând petiţii către Banca Naţională a României sau
chiar apelând la un avocat;
- pot analiza cu mai multă uşurinţă informaţiile dintr-un extras de cont.
De asemenea, persoanele cu un punctaj superior (nivelul 5 de cunoştinţe financiare) au
contractat într-o măsură mai mare următoarele produse şi servicii financiar-bancare: credite de
nevoi personale, pentru achiziţie autoturisme şi ipotecare; depozite la termen sau conturi de
economii; carduri bancare; asigurări de maşină, de casă, de viaţă şi de sănătate; pensii private;
Internet banking.
Distribuţia cunoştinţelor financiare în cadrul populaţiei
Au fost identificate subgrupuri ale populaţiei care au un nivel al cunoştinţelor
financiare sub cel mediu obţinut la nivelul întregului eşantion analizat ( 37,3 puncte):
- persoanele aflate în categoria de vârstă 18-25 ani (32 puncte) şi cele de peste 65 ani
(30,89 puncte);
- femeile (35,89 puncte), în special femeile de peste 65 de ani (34,5 puncte);
- persoanele au doar studii gimnaziale (29,33 puncte) şi cei care au studii liceale (35,58
puncte);
- persoanele necăsătorite (35,08 puncte);
- persoanele care locuiesc în mediul rural (33,02 puncte);
- persoanele care locuiesc în Oltenia (34,03 puncte), cele care locuiesc în Muntenia
(36,53 puncte);
- şomerii (29,02 puncte), pensionarii (33,26 puncte) şi persoanele casnice (21,52
puncte);
- persoanele care au venituri lunare ale familiei de sub 1.000 Ron (31,94 puncte) şi cei
care au venituri cuprinse între 1.000 Ron şi 2.000 Ron (37,23 puncte);
- persoanele care stau cu chirie (35,21 puncte) şi cei care locuiesc cu părinţii (33,43
puncte).
În opoziţie faţă de rezultatele prezentate anterior, s-au identificat subgrupuri ale
populaţiei care au un nivel al cunoştinţelor financiare peste cel mediu obţinut la nivelul
întregului eşantion analizat (37,3 puncte):
- persoanele aflate în categoria de vârstă 25-45 ani (39,32 puncte) şi cele aflate în
intervalul 45-65 ani (40,50 puncte);
- bărbaţii (40,78 puncte), în special bărbaţii între 45-65 ani (41,72 puncte);
- persoanele care au studii universitare (39,97 puncte) şi cele cu studii postuniversitare
(44,00 puncte);
- persoanele căsătorite (39,32 puncte);
- persoanele care locuiesc în mediul urban (38,23 puncte);
- persoanele care locuiesc în Bucureşti (39,34 puncte) şi cei care locuiesc în Banat
(37,54 puncte);
- patronii (44,55 puncte) şi angajaţii cu normă întreagă (39,76 puncte)
- persoanele care au venituri lunare ale familiei de peste 5.000 Ron (40,90 puncte) şi
cei care au venituri cuprinse între 2.000 Ron şi 3.000 Ron (39,44 puncte);
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- persoanele care deţin o locuinţă în proprietate (39,19 puncte) şi cei care plătesc rate
pentru locuinţa achiziţionată (39,40 puncte).
Comportamentul persoanelor cu un nivel ridicat de cunoştinţe financiare
Analiza chestionarelor reliefează diferenţe în ceea ce priveşte gradul de educare
financiară între cei poziţionaţi în primii 20% respondenţi din punct de vedere al scorului
obţinut (nivel 5) şi dependenţii aflaţi în ultima parte a clasamentului întocmit (nivel 1). Autorii
au reţinut totodată faptul că factorii demografici şi cei socioeconomici pot influenţa dorinţa
unor persoane de a deţine unele produse şi servicii financiar-bancare şi sursele de informare
discutate mai jos.
Drepturile şi obligaţiile consumatorilor de produse financiare
Cunoaşterea drepturilor şi a obligaţiilor consumatorilor de produse şi servicii financiarbancare reprezintă un aspect important al educării financiare. Au fost analizate cunoştinţele
respondenţilor cu privire la drepturile şi responsabilităţile consumatorilor de astfel de produse
şi servicii, analizând opinia respondenţilor cu privire la modul de soluţionare a unor eventuale
dispute cu instituţiile financiar-bancare. De asemenea, este evaluată necesitatea existenţei unor
programe specializate de educare financiară. Consumatorii sunt destul de puţin conştienţi de
drepturile şi obligaţiile lor în raport cu instituţiile financiar bancare:
- aproximativ 43% dintre respondenţi se consideră suficient sau complet informaţi
atunci când iau decizii financiare;
- doar 16% consideră că ar trebui să reclame la Protecţia consumatorilor sau să
formuleze o petiţie către Banca Naţională a României dacă întâmpină dificultăţi cu un produs
financiar, cum ar fi un credit ipotecar, un card de credit, o poliţă de asigurări sau cu o pensie
privată pe care nu le puteţi soluţiona direct cu furnizorul acestora;
- doar 52% au ştiut că există un plafon de 50.000 Euro pentru garantarea depozitelor
bancare;
- doar 23% dintre persoanele chestionate care au credite au citit contractele de
împrumut înainte de a-l semna.
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Rezumat. Disponibilitatea tot mai mare a datelor specifice pieţelor financiare, până la
frecvenţe intrazilnice, a dus la dezvoltarea unor măsurători ex-post ale volatilităţii
îmbunătăţite. În cadrul proceselor de structurare a portofoliilor, o variabilă-cheie este
volatilitatea globală. Obiectivul acestei lucrări este să analizeze volatilitatea pieţei de capital
din România, cu ajutorul unui cadru metodologic GARCH, în scopul identificării
schimbărilor structurale. Datele pentru studiul nostru empiric constau în preţurile de
tranzacţionare cuprinse în indicele bursier ROTX, de-a lungul perioadei 11/6/2007 şi
11/20/2009.
Cuvinte-cheie: volatilitate; piaţa de capital; model GARCH; schimbări structurale.
Coduri JEL: G11, G17.
Cod REL: 11B.
1. Introducere
Estimarea volatilităţii preţurilor activelor a reprezentat un domeniu de mare interes în
ultimul timp, în principal datorită gamei de aplicaţii şi, în acelaşi timp, datorită absenţei unui
model unanim acceptat. Volatilitatea câştigurilor aduse de active este un element-cheie pentru
mai multe aplicaţii financiare, cum ar fi deciziile privind portofoliul şi managementul riscului.
Definirea volatilităţii este o chestiune încă nerezolvată: în literatura de specialitate au fost
propuse mai multe alternative de măsurare a acesteia de autori diverşi (a se vedea Poon şi
Granger, 2003).
Cercetările contemporane privind modelarea volatilităţii au fost motivate de munca de
pionierat a lui Engle (1982) privind ARCH. Engle a formulat ideea de bază a modelării
volatilităţii ca o funcţie „time-varying” a informaţiilor curente. Familia modelelor GARCH a
fost introdusă mai târziu de către Bollerslev (1986) şi dezvoltată de către Taylor (1986).
Modelul GARCH(1, 1) rămâne piesa de bază în familia GARCH. Aceste modele au fost
utilizate în mod extensiv în studierea volatilităţii de tip clusters din cadrul seriilor de timp.
(Bollerslev et al., 1992, 2001, 2003, şi alţii).
Principala dificultate legată de modelarea volatilităţii este faptul că, spre deosebire de
preţuri, volatilităţile nu sunt observabile în mod direct, ci pot fi estimate doar în contextul unui
model. Totuşi, Andesen (Andersen et al., 2001) a concluzionat că prin observarea câştigurilor
intrazilnice suficient de frecvente, volatilitatea efectivă (măsurată prin însumarea câştigurilor
intrazilnice ridicate la pătrat) ar putea fi luată drept volatilitatea observată. În context
internaţional, au fost realizate lucrări semnificative privind trăsăturile pieţelor financiare, ceea
ce a ajutat la înţelegerea microstructurii pieţei (de exemplu, Andersen et al., 1999).
Gokcan (2000) a descoperit faptul că pentru pieţele emergente de acţiuni, modelul
GARCH(1, 1) este mai eficient în estimarea volatilităţii în cazul datelor cuprinse în seriile de
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timp. Într-un studiu diferit, specific pieţei, Yu (2002) observă că modelul volatilităţii
stochastice permite o măsurare mai bună a volatilităţii decât modelele de tip ARCH, în cazul
pieţei acţiunilor din Noua Zeelandă.
În cadrul proceselor de structurare a portofoliilor, o variabilă-cheie este volatilitatea
globală. Modificările în această variabilă afestează randamentele şi structurile asociate
portofoliilor, precum şi riscul extrinsec specific acestora. Astfel, obiectivul acestei lucrări este
să analizeze volatilitatea pieţei de capital din România, cu ajutorul unui cadru metodologic
GARCH, în scopul identificării schimbărilor structurale.
Datele pentru studiul nostru empiric constau în preţurile de tranzacţionare ale indicelui
bursier ROTX, în perioada 11/6/2007 şi 11/20/2009.
Tabelul 1
Structura actuală a indicelui ROTX EUR
Titlu

Număr de acţiuni
454.897.291
526.032.633
1.059.696.183
1.094.861.499
696.901.518
218.821.038
230.395.355
377.925.086
779.050.011
200.000.000
56.644.108.335
21.099.276.002
73.303.142
11.773.844
369.442.475

Antibiotice
Azomures
Banca Transilv.
Biofarm
BRD-Groupe SG
COMPA
CONDMAG
ERSTE GROUP BANK AG
Flamingo International
Impact SA
Petrom
Rompetrol
TRANSELECTRICA
TRANSGAZ
Turbomecanica

FR
1,00
1,00
0,96
1,00
0,36
1,00
1,00
0,05
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

FFF
0,50
0,25
1,00
1,00
0,50
0,50
0,75
0,75
0,50
0,75
0,10
0,50
0,25
0,25
0,75

Capitalizare EUR
35.315.639
9.058.093
503.559.194
53.683.466
401.260.628
7.433.856
25.216.050
414.950.785
2.728.467
19.262.649
342.544.165
173.655.579
52.629.564
107.899.642
6.404.797

Ponderea în index (%)
1,64
0,42
23,36
2,49
18,61
0,34
1,17
19,25
0,13
0,89
15,89
8,06
2,44
5,01
0,30

FR – Factor de reprezentare
FFF – Factor free float
Sursa: www.bvb.ro
În structura indicelui ROTX sunt emitenţi din diferite sectoare de activitate care în
perioada de analiză au avut evoluţii nonuniforme. Acest fapt a condus la un impact diferenţiat
asupra volatilităţii indicelui.
2. Metodologia
Pentru a evalua evoluţia volatilităţii indicelui ROTX, poate fi adoptată o strategie care
presupune două etape:
1) Evaluarea preliminară, cu ajutorul unui model GARCH ARMA – Component;
2) Utilizarea primei etape în estimarea volatilităţii în cadrul unui model GARCH de tip
error-correction, prin descrierea nivelului observat al indicelui ca o funcţie liniară a acestei
volatilităţi.
Mai exact, modelul component din clasa GARCH este de fapt un model restricţionat
(nonliniar) GARCH (2, 2), modelat astfel:

(

) (

σ 2t − mt = ϖ + α ε 2t −1 − ϖ + β σ 2t −1 − ϖ

(

mt = ω + ρ ( mt −1 − ω ) + φ ε
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Aici σ 2 , m reprezintă volatilitatea globală şi, respectiv, volatilitatea de trend.

σ 2t − mt este o componentă tranzitorie care este convergentă spre „zero” cu puterea

(α + β ) .

Astfel, având varianţa condiţională descrisă de relaţia (1), ecuaţia principală este:
Yt = X 'tθ + ε t

(2)

În cadrul primei etape (în care am reţinut doar parametrii autoregresivi semnificativi
din punct de vedere statistic şi parametrii mediei mobile):
t −1

X t = ∑ i =t − k χ i X i + ∑ i =t − k +1ν i MAi
t

(3)

În cea de-a doua etapă (cu σ 2t conditional varianţa condiţională estimată din etapa
anterioară):
X t = μσ 2t conditional

(4)

Din moment ce utilizăm o distribuţie de tip GED, logaritmarea l la momentul t este
dată de:
3
⎛
⎞
⎛1⎞
⎜ Γ⎜ ⎟
⎟
1
τ⎠ ⎟ 1
⎝
⎜
lt = − log
− log σ 2t
⎜ ⎛ 3 ⎞ ⎛ τ ⎞2 ⎟ 2
2
⎜⎜ Γ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟⎟
⎝ ⎝τ ⎠⎝ 2 ⎠ ⎠

⎛ ⎛3⎞
'
⎜ Γ ⎜ τ ⎟ yt − X tθ
−⎜ ⎝ ⎠
⎛1⎞
⎜
σ 2t Γ ⎜ ⎟
⎜
⎝τ ⎠
⎝

(

)

τ

2

⎞2
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

( 5)

3. Rezultate
Utilizând datele disponibile, pentru un interval de timp între 11/6/2007 şi 11/20/2009,
volatilitatea estimată şi „istorică” a indicelui ROTX este:
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ROTX- Close price

Volatility of ROTX- GARCH (second stage) estimation
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Series: GARCH estimation of volatility- daily data
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Mean
Median
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11197.84
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7550.059
2609.147
0.272167
1.880683
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Figura 1. Indicele ROTX, volatilitatea sa estimată – GARCH şi volatilitatea „istorică”
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Se poate observa faptul că după un şoc iniţial în nivelul volatilităţii la sfârşitul anului
2007, există o ajustare fină în sensul scăderii în ceea ce priveşte evoluţia volatilităţii (cel puţin
pentru jumătatea anului 2009). De asemenea, folosind în cadrul estimării GARCH, Testul
Quandt-Andrews Breakpoint, observăm că sfârşitul lunii martie 2008 este un punct de
schimbare structurală majoră (Tabelul 2). Ideea testului Quandt-Andrews este aceea că la
fiecare observaţie dintre două observaţii, τ 1 şi τ 2 , se efectuează un test Chow Breakpoint.
Datele statistice k din cadrul testelor Chow sunt apoi sintetizate într-un singur test statistic în
vederea testării ipotezei nule, conform căreia nu există „puncte de ruptură” între τ 1 şi τ 2 .
Datele statistice individuale pot fi sintetizate utilizînd: Statistica Sup sau Maximum, Statistica
Exp şi Statistica Ave.
Tabelul 2
Testul Quandt-Andrews privind „punctele de ruptură” necunoscute

Null Hypothesis: No breakpoints within trimmed data
Number of breaks compared: 353
Statistic

Value

Prob.

Maximum LR F-statistic (Observation 3/13/2008)
Exp LR F-statistic
Ave LR F-statistic

6.148606
1.111514
1.548759

0.1507
0.1673
0.1806

Se observă o particularitate privind conservarea invarianţei de-a lungul perioadei a
indicelui ROTX – capacitatea sa de a conserva aceleaşi caracteristici ale datelor odată cu
schimbarea „rezoluţiei” de la scăzut la ridicat de-a lungul timpului, aceasta indicând că există
un nucleu „fractal” al modelului de evoluţie a indicelui.
De exemplu, aplicând pentru ultima parte a intervalului de analiză (10/11/200911/20/2009) aceeaşi metodologie de estimare în cazul datelor cu frecvenţa de un minut,
rezultă o formă a volatilităţii estimate prezentată în Figura 2:
600
Series:The GARCH volatility estimation- 1 minute data
Sample 1 510
Observations 509

500
400
300
200
100
0
0
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Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

28.31465
0.000000
11957.32
0.000000
537.6413
21.62576
478.3944

Jarque-Bera
Probability

4832754.
0.000000

12000

Figura 2. Volatilitatea ROTX – date la 1 minut (histograma)

Se pare că, în termenii parametrilor distribuţiei, există o diferenţă semnificativă între
datele zilnice şi intrazilnice.
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4. Concluzii
Analiza realizată relevă impactul unor factori asupra evoluţiei pieţei de capital din
România, precum: instabilitatea politică, schimbările privind contextul macroeconomic,
global şi sectorial, rolul exercitat de intermediarii financiari străini în ipostaza acestora de
canal de transmisie al turbulenţelor internaţionale.
În contextul pieţei de capital din România, cu o lichiditate redusă, cu o gamă restrânsă
de active financiare şi cu o capitalizare ce nu a atins încă un prag critic, aceşti factori au un
impact cu o amplitudine ridicată, determinând instabilitate „funcţională pe termen scurt”.
Variabilele exogene menţionate au afectat modalităţile de luare a deciziilor, mai ales
pe baza unor criterii de natură psihologică, nonfundamentală sau non tehnică.
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Rezumat. Societăţile bancare se află în faţa unei dileme fundamentale pentru
credibilitatea şi eficienţa funcţionării: care este soluţia optimală pentru ca tranzacţiile
bancare să fie sigure, rapide, eficiente şi compatibile? Variantele constau în utilizarea
Intranet-ului sau reţelelor virtuale private. Soluţia Intranet presupune identificarea
problemelor pe termen scurt/lung ale dezvoltării Intranet-ului, plus aspectele tehnologice şi
organizatorice specifice. Soluţia cu Reţele virtuale private, privite ca o cale sigură de
transfer a datelor prin SIFB, impune definirea semanticii acestora, standardele, protocoalele
utilizate, precum şi sistemele de hardware-software dedicate. Finalizăm demersul printr-un
studiu comparativ care vizează variante arhitecturale de reţele virtuale private.
Cuvinte-cheie: Virtual Private Network(VPN), Point-to-Point Protocol(PPP), Pointto-Point Tunneling Protocol(PPTP), Internet Engineering Task Force(IETF), MultiProtocol
Label Switching(MPLS).
Cod JEL: G2.
Cod REL: 10B.
1. Elemente privind informatizarea domeniului bancar prin sistemul Intranet
1.1. Problemele pe termen scurt şi lung ale dezvoltării Intranet-ului
Adevărata forţă a Intranet-ului este vizibilă prin folosirea efectivă pe termen
scurt/lung. Intranet-ul poate aduce avantaje societăţilor bancare(SB) numai după ce începe să
fie considerat ca o parte a activităţii de reproiectare. Sistemul este capabil să provoace
creşterea productivităţii şi să schimbe cultura informaţională a angajaţilor SB. Intranet-ul
permite identificarea fluxurilor informaţionale, pe care are capacitatea de a le optimiza;
sistemul va conduce la motivarea angajaţilor în vederea dezvoltării proceselor şi
mecanismelor susceptibile să conducă la optimizarea fluxurilor informaţionale existente.
Principalele probleme care apar pe termen scurt şi lung privind dezvoltarea sistemelor Intranet
sunt următoarele: (a) succesul sistemelor Intranet se axează pe transformarea unei SB într-o
SB „fără hârtie” şi pe conectarea resurselor Intranet-ului la BDL/BDD, (b) SB trebuie să
informeze angajaţii cu privire la posibilităţile şi variantele care pot asigura creşterea
productivităţii muncii, prin intermediul Intranet-urilor, inclusiv avantajele care pot rezulta din
utilizarea operativă a acestora, (c) realizarea obiectivelor pe termen scurt/lung se poate obţine
prin rezolvarea tuturor problemelor tehnologice, organizatorice, structurale sau informaţionale
ale SB, (d) implementarea sistemelor Intranet se poate realiza prin promovarea Web-ului în
toate structurile organizatorice ale SB, (e) conducerea superioară a SB trebuie să dispună
măsuri pentru modificarea culturii informaţionale a personalului angajat, (f) conducerea
operativă a SB trebuie să se implice în instruirea personalului cu privire la generarea, stocarea,
manipularea şi gestiunea documentelor bancare, prin îmbunătăţirea aspectului şi
funcţionalităţii acestora în format HTML.
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1.2. Aspectele tehnologice şi organizatorice specifice instalării sistemelor
Intranet
Marile SB, cum sunt Netscape şi Microsoft, dezvoltă rapid tehnologii cheie pentru
Internet-uri, axate în special pe ideea transformării Intranet-urilor închise şi statice în sisteme
deschise şi dinamice, prin optimizarea paginilor Web şi publicarea optimală a acestora pe
Intranet. Problemele cu care se confruntă o SB după lansarea unui Intranet sunt, după opinia
noastră, următoarele:
Tabelul 1
Aspecte tehnologice
- acordarea unor parole de acces şi cod de
utilizator pentru clienţii standard Intranet
- acordarea unor parole de acces şi cod de
utilizator pentru managerii SB, administratorii şi
inginerii de sistem
- Instalarea unor măsuri de securitate pe Intranet,
în vederea eliminării accesului neautorizat sau la
informaţii confidenţiale
- utilizarea la nivelul Intranet-ului a BDL/BDD deja
implementate
- realizarea conversiei dintre documentele
clasice, pe hârtie, în documente electronice
- perfecţionarea continuă a facilităţilor Intranetului în vederea menţinerii sale în topul
preferinţelor utilizatorilor
- instalarea pluriserver-elor la nivelul structurilor
organizatorice ale companiei

Aspecte organizatorice
- promovarea Intranet-ului la nivelul SB în vederea
atragerii angajaţilor la dezvoltarea sa
- realizarea unei combinări şi interconexiuni dintre cultura
axată pe utilizarea hârtie cu cea bazată pe documente
electronice
- prevenirea monopolizării Intranet-ului de către un
departament/grup de persoane
- participarea terţilor (clienţi, colaboratori, auditori,
consultanţi etc.) la activităţile informatizate prin
actualizarea controlabilă a datelor specifice şi generate de
către aceştia
- instruirea angajaţilor privind comportarea pe Internet în
vederea protejării forum-urilor de discuţii on-line şi altor
facilităţi interactive pentru utilizatori
- măsurarea operativă a eficacităţii totale/parţiale a
Intranet-ului
- obţinerea de fonduri suplimentare pentru modernizarea
continuă a soluţiilor informatice Intranet

În cazul SB foarte mari, pot exista două soluţii privind amplasarea server-erelor:
1. soluţia cu un server: este ideală în cazul distribuirii informaţiilor şi datelor către
toate departamentele şi clienţii sistemelor Intranet, prin interpunerea unui WebMaster între
Intranet şi utilizatori;
2. soluţia cu server-e multiple: este fezabilă pentru SB foarte mari, în care există
dispersare geografică, prelucrări distribuite în timp şi spaţiu, multe departamente precum şi
clienţi Intranet numeroşi. Puterea sistemelor Intranet constă în capacitatea distribuirii datelor
în cadrul SB, motiv pentru care trebuie să existe un WebMaster principal plasat pe un server
Intranet principal (Figura 1).
Implementarea sistemelor Intranet conduce la apariţia unor probleme tehnologice şi
organizatorice. Deoarece o caracteristică importantă a sistemelor Intranet este capacitatea
acestuia de a produce schimbări într-o firmă, atunci, pe termen scurt, eforturile echipei de
implementare a Intranet-ului se vor concentra asupra problemelor tehnologice, pentru ca în
viitor, problemele organizatorice să devină prioritare; sunt situaţii frecvente când în cadrul
sistemelor Intranet coexistă documente HTML personalizate, HTML oficiale şi oficiale pe
hârtie.
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Figura 2. Gestiunea centralizată Intranet

Majoritatea utilizatorii vor utiliza sistemul de documente pe care îl cunosc cel mai bine.
Este vorba de dinamica cunoaşterii seturilor noi de instrumente, privite ca documente HTML
personalizate sau HTML oficiale. În toate cazurile trebuie să existe o controlabilitate asupra
conţinutului informaţional al tuturor tipurilor de documente. Gradul de control al documentelor
este invers proporţional cu tipologia acestora. Instalarea mai multor servere în departamentele
SB presupune utilizarea unui Web intern, ceea ce va conduce la distribuirea maximă a
informaţiilor. Documentele şi cererile Web vor fi revizuite de un WebMaster, înainte de
distribuirea în reţea. Această filtrare oferă un control global şi total asupra fluxului şi distribuirii
informaţiilor. Metoda permite respectarea unitară a standardelor privitoare la minimalitatea şi
controlabilitatea gestiunii informaţiilor. Pot fi realizate diferite modele prin care să se asigure, pe
de o parte, controlul total asupra funcţionării Intranetului, iar pe de altă parte, menţinerea
libertăţilor informaţionale specifice unui asemenea sistem. Acest model are la bază asumarea
responsabilităţii directorilor de departamente în controlul şi gestionarea paginilor proprii
Intranet. Aceştia pot stabili strategii şi linii directoare pentru angajaţi cu privire la accesul
diferenţiat la paginile Web şi la conţinutul de natură confidenţială a informaţiilor vehiculate
pe Intranet. Aceste elemente conduce, după opinia noastră, la următoarele concluzii: (1)
sistemele Intranet conduc la perfecţionarea arhitecturilor existente prin utilizarea unor RC de
tip LAN/WAN, (2) Intranetul asigură influenţa factorilor universali ai succesului: reduc
cheltuielile, conduc la creşterea productivităţii şi facilitează schimbul de informaţii, (3)
Intranet-ul este tehnologia dedicată afacerilor complexe, rapide, sigure şi eficiente, (4)
angajaţii trebuie să utilizeze facilităţile Intrnetului în mod operativ, (5) SB trebuie să
promoveze utilizarea maximală a sistemelor Intranet, deoarece principala utilitate a acestora
constă în utilitatea informaţiilor procesate complex şi difuzate operativ.
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Figura 3. Soluţia ontrolului distribuit la nivelul unui Intranet

2. Reţele vituale private, o cale sigură de transfer a datelor prin SIG
2.1. Semantica reţelelor vituale private
Reţelele virtuale private(Virtual Private Network-VPN) oferă un tunel protector de
transfer a datelor care traversează diferite puncte prin Internet. VPN funcţionează ca o
conexiune directă şi securizată, între clienţi (priviţi la modul general, ca utilizatori amplasaţi
la sediul unei SB/la distanţă) sau între două reţele locale de computere (Local Area NetworkLAN) prin intermediul reţelei publice Internet. VPN pot fi realizate în vederea implementării
unor sisteme informatice la nivel guvernamental, nonguvernamental sau regional. Aceste
tipuri de reţele pot fi utilizate la nivelul SB, societăţilor de asigurări-reasigurări, instituţiilor
bursiere etc. VPN permite utilizatorilor să acceseze server-ele companiei şi/sau conexiunea cu
diferite filiale ale acesteia, prin intermediul unor arhitecturi de securitate asociate Extraneturilor dezvoltate. VPN permite conexiuni directe, denumite „tunel”, prin care poate asigura
elemente de securitate acceptabile, care fac practic imposibilă interceptarea datelor şi accesul
neautorizat într-o VPN. Acestea au avantaje ce derivă din costurile scăzute de conectare,
reducerea numărului portalurilor de intrare, eliminarea liniilor de conectivitate punct-la-punct,
în timp ce angajaţii companiei pot beneficia de avantajele legăturilor de date rapide specifice
VAN-urilor, nelimitaţi de viteza scăzută asigurată de către modem-uri. Bob Lonardier, analist
la compania de consultanţă în domeniul tehnologiei informaţionale Hurwitz Group, este de
părere că toţi factorii enumeraţi mai sus vor conduce la un punct de egalitate a costurilor, între
soluţiile VPN şi cele axate exclusiv pe utilizarea Internet, în aproximativ 6-9 luni. Aceste
beneficii au creat un boom al utilizării tehnologii lor VPN. Astfel, 56% dintre SB cu mai puţin
de 1000 de salariaţi şi 70% dintre SB mari din SUA dispun deja de soluţii VPN sau în fază de
implementare. Conform datelor unui studiu realizat de publicaţia CIO Insight Datamonitor, se
previzionează o creştere a vânzărilor de componente hardware-software VPN de la 585%
milioane dolari în 2005 la 16 miliarde dolari în 2009.
2.2. Standarde şi protocoale utilizate pentru conectare în reţelele vituale private
VPN solicită existenţa unor componente software la ambele capete ale conexiunii,
prin care să se asigure encriptarea traficului de ieşire şi decriptarea traficului de intrare. Acest
tip de software poate rula pe un PC sau pe o platformă hardware dedicată, prin supervizarea
unui sistem de operare: Windows, Linux sau NetWare. Aceste platforme hardware dedicate
sunt de fapt concentratoare de date asociate unei SB. Elementele legate de autentificare,
controlul accesului şi encriptarea sunt realizate prin intermediul protocolului Point-to-Point
Protocol (PPP). PPP este un protocol axat pe protocolul TCP/IP şi utilizabil pentru
transmiterea pachetelor IP prin intermediul unei legături seriale punct-la-punct. Au fost
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dezvoltate şi alte tipuri de legături de tip „tunel” între dispozitive, denumite Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP) şi Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). PPTP este un protocol de
tip „tunel” prin care sunt încapsulate frame-urile PPP în cadrul reţelelor ce utilizează tipul de
protocol TCP/IP. Protocolul L2TP este o combinaţie între protocolul PPTP şi sistemul
proprietar Cisco Systems, denumit Layer 2 Forwarding (L2F). L2TP este dedicat funcţionării
VPN-urilor, fiind o fuziune de facilităţi între PPTP şi L2F. A fost fiind iniţiat de compania
Cisco, ca un protocol utilizabil pentru încapsularea frame-urilor PPP, deci structurilor
standard omogene de date transmise între nodurile unei reţele LAN şi transmiterea acestora
pe o reţea de tipul TCP/IP.
L2TP dispune de un sistem pentru confidenţialitatea transmisiei, denumit IP Security
(IPsec). IPsec este un set extins de protocoale de securitate, care a fost dezvoltat şi administrat
de către Internet Engineering Task Force (IETF), prin care se asigură comunicaţii sigure prin
intermediul sistemului Internet. Pentru asigurarea calităţii serviciilor (Quality of ServiceQoS) trebuie să permită administratorilor de reţele să asigneze priorităţi protocoalelor IP în
scopul garantării, pentru anumiţi utilizatori sau aplicaţii informatice, lărgimii de bandă
suficiente în raport de importanţa pachetelor de date. Soluţia optimală constă în marcarea
pachetelor de date astfel încât router-ele să recunoască automat pachetele cu prioritate mare.
În acest sens, a apărut standardul de tehnologie denumit MultiProtocol Label Switching
(MPLS). Acesta este un protocol IETF folosit în administrarea traficului IP, prin care se
asigură ca două router-e să trimită între ele seturi de priorităţi de rutare, prin intermediul unui
sistem sofisticat de etichetare. Datorită acestui sistem de etichetare sunt eliminate operaţiile de
citire a header-ului, ceea ce conduce la eliminarea timpului necesar identificării adresei
nodului următor. MPLS este o soluţie care conduce, alături de alte sisteme, la QS. În plus,
faţă de cele menţionate, VPN utilizează şi alte standarde sau protocoale, utile mai ales în sfera
encriptării traficului de ieşire şi decriptării traficului de intrare.
2.3. Sisteme de hardware şi software dedicate interconexiunilor în cadrul reţelelor
vituale private.
VPN utilizează un set de sisteme hardware şi software furnizate de către diverse firme
la preţuri, performanţe şi număr de utilizatori diferiţi. Aceste sisteme hardware-software sunt
comercializate diferenţiat, prin posibilitatea livrării de VPN pentru sediul central al SB şi
VPN pentru filiale; toate aceste elemente impun un studiu comparativ al acestor sisteme, axat
pe următoarele criterii: tipologia VPN (pentru sediul central al SB sau filiale), preţul de
achiziţie, costurile estimative pentru un număr de utilizatori conectaţi la VPN, extensii
suplimentare la sistemele hardware-software, costul configuraţiilor VPN şi punctajele obţinute
prin testarea acestor componente.
Structurile de VPN cele mai utilizate şi eficiente sunt următoarele:
1. Arhitectura cu VPN implementată total la nivelul unei SB este caracterizată prin
conexiunile dintre sediul central al acesteia şi filialele sale, prin intermediul interpunerii
sistemului Internet. Fiecare nod din arhitectură conţine o reţea de tip local (LAN) şi o VPN,
conexiunile fiind realizate prin intermediul unor tuneluri protectoare de transfer a datelor.
Conexiunile dintre sediul central al companiei şi utilizatorii la distanţă se realizează prin
intermediul unor ISP. Arhitectura cu VPN implementată total la nivelul unei SB poate fi
utilizată eficient de către societăţile bancare, de asigurări-reasigurări, burse de valori sau SB
care derulează operaţiuni comerciale complexe.
2. Arhitectura cu hibrid MSP-VPN se bazează pe ideea conform căreia în centrul
acestei topologii se află un server de conectare la distanţă, un serviciu de autentificare şi o
politică de conectare. Nodurile din arhitectură conţin o reţea de tip local (LAN) şi o VPN, iar
conexiunile sunt asigurate prin intermediul unor tuneluri protectoare de transfer al datelor.
Conexiunile dintre nodurile reţelei (filialele) şi nodul central sunt implementate prin
intermediul unei reţele de tip MSP. Datorită acestei particularităţi derivă numele athitecturii.
Toate conexiunile dintre utilizatorii aflaţi la distanţă şi sediul central al companiei sunt
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realizate pe bază de ISP. Arhitectura cu hibrid MSP-VPN poate fi oportună pentru SB care
derulează operaţiuni comerciale complexe, bursele de valori, societăţile bancare, de asigurărireasigurări sau administraţiile financiare.
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3. Arhitectura cu furnizor/operator pur de VPN are particularitatea existenţei unei
infrastructuri a operatorului de la sediul SB la care sunt adăugate servicii de autentificare şi
politici de conectare.
Nodul central (sediul SB) şi nodurile satelit (filialele SB) dispun de o reţea de tip LAN,
plus un Router. Conexiunile dintre utilizatorii aflaţi la distanţă şi sediul central al SB sunt
implementate prin VPN. Pentru maximizarea securităţii nodului central şi sateliţilor, toate
interfeţele cu sistemul Internet sunt protejate prin reţele de tip VPN. Arhitectura cu
furnizor/operator pur de VPN este fezabilă pentru societăţile bancare, de asigurări-reasigurări,
administraţiile financiare, SB care derulează operaţiuni comerciale complexe, bursele de
valori, instituţiile administrative ale statului sau agenţiile guvernamentale.
4. Arhitectura cu operator de reţea IP conţine noduri satelit în arhitectură formate
din reţele de tip local (LAN) şi VPN, în timp ce nodul central deţine un VPN concentrator de
date şi un LAN. Această arhitectură utilizează server de conectare la distanţă, serviciu de
autentificare şi o politică de conectare, în timp ce conexiunile sunt asigurate prin intermediul
unor tuneluri protectoare de transfer l datelor. Conexiunile dintre utilizatorii aflaţi la distanţă
şi sediul central al SB sunt implementate prin intermediul unui server de conectare la distanţă.
Nodul central (sediul SB) poate avea acces la sistemul Internet, în timp ce nodurile satelit din
arhitectură pot avea acces la Internet numai via nodul central. Arhitectura cu operator de reţea
IP poate fi implementată de către SB care derulează operaţiuni comerciale complexe, bursele
de valori, societăţile bancare, de asigurări-reasigurări, administraţiile financiare, agenţiile
guvernamentale sau instituţiile administrative ale statului.
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Rezumat. Pe fondul crizei economico-financiare mondiale am în vedere o readucere
în discuţie a rolului jucat de baza monetară în luarea deciziilor de politică monetară de către
autoritatea monetară. Chiar dacă BNR a avut ca principal instrument de politică monetară
manevrarea ratei dobânzii de politică monetară, celelalte instrumente utilizate au avut ca
finalitate influenţarea lichidităţii din economie şi, implicit, modificări în nivelul şi structura
bazei monetare. Dacă se urmăreau contrapartidele masei monetare se putea evidenţia, prin
corelaţie cu principale variabile macroeconomice (expansiunea consumului privat,
expansiunea deficitului contului curent), iminentul declin economic care în urmă cu aproape
un an era neacceptat.
Cuvinte-cheie: baza monetară; rata dobânzii de politică monetară; multiplicator
monetar; viteza de rotaţie a banilor.
Coduri JEL: E51, E58.
Coduri REL: 3B, 8J, 10B, 19L.
1. Introducere
Declanşarea crizei financiare în anul 2007 în Statele Unite ale Americii părea, cel
puţin pentru cazul României, un fenomen care nu va marca în niciun fel viaţa economică şi
financiară, chiar dacă preţurile din domeniul imobiliar erau colosale, chiar dacă volumul
creditării crescuse exponenţial, chiar dacă deficitul contului curent era ameninţător, acesta
fiind generat, în principal, de consumul ridicat. Cu toate acestea, România nu a putut fi ocolită
de aceste probleme, efectul de contagiune propagându-se, cu grade diferite de intensitate, la
nivelul întregului continent european.
În acest mediu instabil, politica monetară se confruntă cu nenumărate probleme legate
de reacţia economiei la măsurile de politcă monetară şi, mai ales de reacţia sistemului bancar
la aceste măsuri. Astfel că, atât în SUA, cât şi în alte ţări ale lumii, atenţia specialiştilor a fost
atrasă de modificările semnificative intervenite la nivelul bazei monetare (Anderson, 2008,
p.12, Gavin, 2009, pp. 49-50)
Problemele care se ridică în acest moment sunt legate de cauzele majorării
semnificative a bazei monetare la nivelul unora dintre economiile afectate de criză, de
schimbări drastice intervenite în structura acesteia, dar şi de efectele generate asupra inflaţiei
de această majorare. Astfel că, prin această lucrare îmi propun să analizez evoluţia bazei
monetare în România după 2007 şi să evidenţiez cauzele care au generat posibilele modificări,
modificări cu implicaţii semnificative asupra principalei ţinte a Băncii Naţionale a României –
inflaţia.
2. Structura bazei monetare în România
Trecerea Băncii Naţionale a României de la strategia de ţintire a agregatelor monetare
la cea privind ţintirea inflaţiei a presupus, în mod automat şi o reorientare în ceea ce priveşte
obiectivele intermediare şi operaţionale urmărite. Dacă în primul caz (cel al ţintirii agregatelor
monetare) controlul masei monetare era prioritar, în cel de-al doilea caz (al ţintirii inflaţiei)
atenţia băncii centrale în luarea măsurilor este strict cantonată către nivelul inflaţiei în
economie, către indentificarea principalilor factori care vin să influenţeze evoluţia preţurilor.
În aceste condiţii, urmărirea evoluţiei masei monetare în economie deţine un loc secundar.
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„Ţintirea agregatelor monetare a pierdut susţinerea pe care o avea în aceste ţări, situaţie
întâlnită în trecut şi în majoritatea ţărilor dezvoltate, în urma dezintegrării relaţiei anterior stabile
dintre agregatele monetare şi inflaţie; această evoluţie este legată în special de remonetizarea
accelerată, care s-a manifestat după ce inflaţia a coborât la niveluri moderate, sectorul bancar a
fost privatizat, iar fluxurile de capital liberalizate. Totuşi, BCE ia încă în considerare în mod
explicit ritmul masei monetare în procesul de formulare a politicii sale monetare prin
promovarea unei strategii heterodoxe cu doi piloni: 1) evaluarea determina–nţilor preţurilor pe
termen scurt şi mediu, cu un accent deosebit asupra activităţii din economiareală şi asupra
condiţiilor financiare din economie (analiză economică); 2) valorificarea legăturii pe termen
lung dintre bani şi preţuri (analiză monetară).” (Isărescu, 2008, p. 13)
În condiţiile în care instabilitatea financiară persistă, cred că evidenţierea eficienţei
politicii monetare prin prisma efectelor generate de manevrarea ratei dobânzii (în special a
ratei dobânzii de politică monetară) asupra nivelului inflaţiei este oportună pe termen scurt.
Pentru un termen mai lung, cred că ar trebui să se reconsidere importanţa agregatelor
monetare în general şi a bazei monetare în special, fapt ce este demonstrat şi de politica Băncii
Centrale Europene.
Banca Naţională a României, prin instrumentele de politică monetară utilizate,
influenţează şi componentele masei monetare (şi aici am în vedere agregatul M3, precum şi
baza monetară – MB).
Studiile teoretice (Goodhart et al., 2009, pp.1-2) arată că autoritatea monetară este
pusă în faţa luării deciziei de a opta pentru utilizarea controlului bazei monetare sau pentru
utilizarea manevrării ratei dobânzii ca obiectiv operaţional de politică monetară. Ce trebuie
amintit este faptul că luarea acestei decizii trebuie avută în vedere în contextul amplu al
politicii monetare ca principală componentă a politicii macroeconomice dar şi din perspectiva
obiectivului final de politică macroeconomică – asigurarea stabilităţii preţurilor prin
diminuarea presiunilor inflaţioniste (McCallum, 2005, pp. 287–291). Decizia luată de Banca
Naţională a României, după cum am mai arătat, a oscilat în favoarea ratei de dobândă, mai
precis a ratei dobânzii de politică monetară, modificările acesteia având menirea de a influenţa
atât nivelul dobânzilor din sistemul bancar, cât şi nivelul ofertei de monedă pe piaţă, astfel
încât, în final să se influenţeze lichiditatea din economie (de multe ori – excedentară).
Argumentul adus în acest sens este, după cum afirmă şi Goodhart (Goodhart et al.,
2009, pp.1-2) „trivial de simplu” şi acest argument este validat şi de perioada actuală
(existenţa crizei financiare mondiale). Astfel că, apariţia şi manifestarea unei crize conduce la
pierderea încrederii (inclusiv a încrederii în propria monedă, în instituţiile financiare ale
economiei vizate), fapt ce conduce la reducerea valorii activelor (în principal a celor
financiare, dar nu numai) şi la o creştere a volatilităţii preţurilor acestora. În aceste condiţii se
manifestă preferinţa pentru lichiditate (numerarul aflat în circulaţie – componentă a bazei
monetare, dacă încrederea în emitent – banca centrală – se menţine), pentru active lichide, dar
al căror preţ să fie stabil. Având în vedere toate acestea, dacă banca centrală optează pentru
manevrarea ratei dobânzii şi pentru menţinerea ei pozitivă în termeni reali, atunci, la nivelul
economiei se va asigura o creştere a cererii pentru propria monedă în principal pentru
economisire. De partea cealaltă, dacă banca centrală ar menţine constant nivelul bazei
monetare, atunci orice cerere suplimentară de lichiditate pe piaţă ar avea ca efect creşterea
ratei dobânzii ceea ce ar genera o desurajare şi mai mare a cererii de credite, fapt ce ar
conduce la o şi mai mare adâncire a derapajelor economice generate de existenţa crizei.
Cu toate acestea, se poate vorbi de un cerc vicios al politicii monetare care în condiţii
de criză poate genera presiuni şi mai mari asupra stabilităţii financiare şi, nu în ultimul rand,
asupra evoluţiei inflaţiei. Astfel că dacă se are în vedere menţinerea ratei dobânzii de politică
monetară la un nivel ridicat efectul (constatat de altfel şi pe piaţa românească mai ales pe
parcursul anul 2007) conduce la atragerea de capital străin ceea ce echivalează cu intervenţii
ale băncii centrale pe piaţă prin cumpărarea de valută. Aceste intervenţii pe piaţa valutară sunt
în măsură să diminueze fenomenul de apreciere artificială a monedei naţionale (în cazul
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României, nu s-a reuşit acest lucru, motiv pentru care cotaţia pe piaţa românească a juns şi la
3,12 lei pe 1 euro). Cumpărările de valută generează expansiunea masei monetare în economie
(atât a bazei monetare, cât şi a masei monetare în sens larg M3). Creşterea masei monetare în
economie generează presiuni inflaţioniste, fapt ce determină banca centrală, care are în vedere
atingerea obiectivului fundamental – stabilitata preţurilor, să asigure sterilizarea masei
monetare (de cele mai multe ori prin intermediul operaţiunilor de open market, în general şi a
operaţiunilor de reglaj fin, în special) şi, implicit, să ia decizia de majorare a ratelor de
dobândă (în special a ratei dobânzii de politică monetară).
Toate acestea, însă, sunt tot atâtea argumente pentru a analiza evoluţia bazei monetare
în România, în condiţiile în care nivelul creditării în economia românească a scăzut simţitor
(comparativ cu anii anteriori, când creşterea a fost mult peste puterea economică a României –
motiv pentru care multe dintre acestea au devenit neperformante în ultimul an). Evoluţia bazei
monetare în România confirmă, o dată în plus, trendul descendent al acesteia pe fondul
manifestării tot mai puternice a efectelor crizei economice şi financiare (Figura 1).
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Sursa: BNR şi calcule proprii.
Figura 1. Evoluţia bazei monetare în România (u.m. mil Ron)

Această evoluţie este determinată de modificări în interiorul structurii bazei monetare,
atât prin reducerea tuturor componentelor, dar şi prin diminuarea valorii unei componente în
defavoarea altei componente. Conform definirii Băncii Naţionale a României, baza monetară
este formată din numerarul aflat în circulaţie, numerarul aflat în casieriile instituţiilor
financiar-monetare şi conturile curente ale instituţiilor financiar-monetare la Banca Naţională.
Evoluţia structurii bazei monetare este evidenţiată în graficul următor (Figura 2).
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Sursa: BNR şi calcule proprii.
Figura 2. Structura bazei monetare (perioada ianuarie 2006-august 2009, val.nomin.)

3. Factori determinanţi ai evoluţiei bazei monetare
Analizând graficul anterior se poate observa în fapt o creştere susţinută a numerarului
aflat în circulaţie şi a depozitelor constituite de instituţiile financiar-monetare la Banca
Naţională. Creşterea numerarului aflat în circulaţie este corelată nivelul preţurilor din
economie, creşterea preţurilor impunând, în fapt, existenţa numerarului, în structură optimă
pentru a acoperi aceste preţuri. Pe de altă parte, creşterea depozitelor la banca centrală este
generată, în principal de evoluţia ratelor rezervelor minime obligatorii, nivelul de 40% impus
resurselor atrase în valută urmărind în fapt diminuarea creditării în aceeaşi monedă. Pe fondul
manifestării crizei şi în economia românească, însă, diminuarea ratelor rezervelor minime
obligatorii se impunea tocmai pentru a preîntâmpina un blocaj la nivelul sistemului bancar şi,
în consecinţă, pentru a evita falimentul instituţiilor financiare (dacă ne-am raporta, spre
exemplu la cazurile concrete înregistrate în SUA, cel mai important fiind Lehman Brathers)
(Figura 3).
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Figura 3. Evoluţia ratelor rezervelor minime obligatorii (%)

În ciuda diminuării ratelor rezervelor minime obligatorii de către BNR, în scopul
deblocării procesului de creditare, se poate constata că trendul creditării în anul 2009 este
descendent, acest fapt fiind explicat prin diminuarea resurselor financiare ale posibililor
clienţi, prin reducerea activităţii la nivelul societăţilor comerciale, prin creşterea ratei
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şomajului, dar şi prin reducerea încrederii în evoluţia economiei româneşti, persoanele care au
nevoie de resurse financiare şi care ar putea face faţă cerinţelor creditării ezită să se
împrumute tocmai ca urmare a instabilităţii ce se manifestă din ce în ce mai puternic, altfel
spus, ca urmare a incertitudinii zilei de măine. Dacă până nu demult participantul de pe piaţa
românescă aloca consumului veniturile proprii şi, de multe ori, şi o parte din resurse
împrumutate (dacă avem în vedere nivelul creditelor de nevoi personale, cât şi a numărului
cardurilor de credit emise), în acest moment se poate constata o realocare a resurselor proprii
(resurse ce se află, în multe cazuri, pe un trend descendent – trend impus şi de nevoie
reducerii cheltuielilor bugetare).
Dacă avem învedere, însă, strict evoluţia bazei monetare în România, trebuie să
apreciem faptul că, spre deosebire de alte ţări, aceasta nu a înregistrat creşteri spectaculoase
care să se reflecte în nivelul inflaţiei. Toate acestea trebuie corelate, însă, şi cu reducerea
consumului. Având în vedere şi graficul de mai jos se poate constata menţinerea
multuplicatorului monetar în preajma mediei de 3,5.
Spre finele intervalului de analiză se poate constata o creştere a multiplicatorului
monetar, pe de o parte ca urmare a diminuării ratelor rezervelor minime obligatorii, dar şi ca
urmare a trendului descendent aplicat ratei dobânzii de politică monetară, fapt ce a condus la o
reluare timidă a activităţii de creditare, (Figura 4) dar şi ca urmare a îmbunătăţirii
previziunilor legate de evoluţia ratei inflaţiei.
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Figura 4. Evoluţia bazei monetare, a masei monetare (M3)
şi a multiplicatorului monetar

Evoluţia bazei monetare a fost influenţată de utilizarea mai multor instrumente de
poltică monetară, principalul efect fiind cel legat de manevrarea rezervelor minime obligatorii
în măsură să conducă la îmbunătăţirea lichidităţii pieţei valutare şi, în acelaşi timp să conducă
le reducerea presiunilor asupra monedei naţionale. Astfel că, dacă la începutul perioadei de
analiză BNR se afla în postura de debitor net, la finele perioadei de analiză situaţia este
inversată, tocmai pentru a anihila efectele negative generate de reducerea lichidităţii din piaţă
(Figura 5).
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Figura 5. Evoluţia facilităţilor acordate de BNR (de credit/de depozit)

Dacă avem în vedere evoluţia lui M3, aceasta este în contradicţie cu evoluţia PIB (dată
fiind creşterea economică negativă), fapt ce evidenţiază, o dată în plus, reducerea vitezei de
rotaţie a banilor în economia românească, pe fondul creşterii cererii de monedă destinată
procesului de economisire. Pe de altă parte, dacă nivelul creditelor acordate sectorului privat
s-a diminuat, creditele guvernamentale s-au extins, reglând, astfel, oferta de monedă pe piaţă,
creşterea creditelor guvernamentale fiind dată de contracţia bugetului de stat.
4. Concluzii
Prin analiza realizată, am avut în vedere readucerea în atenţie a importanţei analizei
bazei monetare (şi implicit a agregatelor monetare), în condiţiile manifestării crizelor financiare.
Argumentul principal pe care îl am în vedere este acela că în condiţii de criză, pe fondul
contracţiei consumului privat, se înregistrează diminuarea inflaţiei, dar o majorare a bazei
monetare poate genera efecte opuse în ceea ce priveşte evoluţia preţurilor. Inflaţia, altfel spus,
nu reprezintă un risc în condiţiile actuale, economiile fiind în recesiune. (Gavin, 2009, p. 58,
Croitoru, 2009).
Prin această abordare, cred că ar trebui reavută în vedere disputa „rules versus
discretion”, ştiut fiind faptul că manevravrea ratei dobânzii de politică monetară nu conduce în
mod automat la determinarea nivelului optim al acestei rate. Astfel că, partajarea acţiunilor
băncii centrale între manevrarea ratei dobânzii de politică monetară (ceea ce ar determina
efecte pe termen scurt) şi monitorizarea nivelului şi structurii bazei monetare (dar şi a
evoluţiei agregatelor monetare şi a contrapartidelor acestora) ar permite băncii centrale să
stabilească ce măsuri trebuie să adopte astfel încât să prevină relansarea creşterii generalizate
a preţurilor din economie, altfel spus, revenirea la o rată a inflaţiei ridicate.
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Rezumat. Modelul downside de echilibru al activelor financiare măsoară riscul prin
intermediul lui downside beta şi a fost propus de Estrada (2002) ca o alternativă la modelul
de echilibru al activelor financiare pentru a măsura riscul investiţiilor pe pieţele emergente.
Ipoteza de la care s-a pornit a fost faptul că investitorii au aversiune doar faţă de variaţiile
negative ale rentabilităţilor (riscul downside) nu şi faţă de cele pozitive (riscul upside). Acest
articol încearcă să testeze validitatea D-CAPM-ului în cazul Bursei de Valori Bucureşti.
Exceptând perioada de criză, rezultatele cercetării nu indică nici o relaţie semnificativă între
coeficienţii lui downside beta şi prima de risc ex-post a activelor financiare selectate.
Cuvinte-cheie: riscul downside; evaluarea activelor financiare; beta; semivarianţă.
Coduri JEL: G12, C21, C12.
Coduri REL: 9B, 11B.
1. Introducere
În teoria clasică a portofoliului, conform modelul CAPM, rentabilităţile aşteptate ale
titlurilor sunt explicate în întregime de riscul lor de piaţă măsurat prin coeficientul beta.
Cercetările empirice realizate în ultimele decenii pe pieţele dezvoltate şi pe pieţele emergente
au găsit în cele mai multe cazuri o legătură directă, dar nu aşa de puternică pe cât
preconizează CAPM-ul. Autori precum Fama şi French (1993) sau Carhart (1997) au construit
variante ale CAPM-lui în care rentabilităţile sunt explicate prin intermediul unor factori
suplimentari, cum ar fi talia, book-to-market sau efectul de moment(1).
În 2002, Javier Estrada propune o variantă originală a CAPM-ului, şi anume Downside
CAPM, plecând de la ipoteza că investitorii au aversiune doar faţă de variaţiile negative ale
rentabilităţilor, măsurate prin intermediul semivarianţei. El a plecat de la premisa că varianţa
nu este întotdeauna cea mai bună măsură a riscului, fiind potrivită doar în ipoteza în care
distribuţia rentabilităţilor este normală sau cel puţin simetrică, ipoteză care, de cele mai multe
ori, nu este verificată în realitate. În plus, riscul se manifestă doar atunci când rentabilităţile se
situează sub un anumit prag care este de obicei rentabilitatea aşteptată.
Astfel, în modelul D-CAPM, riscul unui activ financiar i se poate estima pe baza unui
eşantion T prin intermediul semi-varianţei, după relaţia:
1
SVi =
∑ Min[( Ri,t − Ri ),0]2 deci, DSRi = SVi
T −1
unde DSR reprezintă downside risk, iar Ri poate fi înlocuită cu rentabiliatea unui benchmark.
Într-o astfel de abordare, cosemivarianţa poate fi estimată după relaţia:
1
coSV =
∑ {Min[( Ri,t − Ri ),0] ⋅ Min[( RM − RM ),0]}
T −1
În consecinţă, downside beta al unui activ financiar i, echivalentul lui beta din modelul
CAPM, este egal cu raportul dintre cosemivarianţă şi semivarianţa pieţei:
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β iD =

coSViM M {∑ Min[( Ri ,t − Ri ),0] ⋅ Min[( RM − RM ),0]}
=
SVM
M ∑ Min[( RM − RM ),0] 2

Folosind expresiile de mai sus, relaţia D-CAPM-ului propusă de Estrada (2002) are
următoarea formă:
~
~
E ( Ri ) = RF + β iD ⋅ [ E ( RM ) − RF ]
Conform acestuia, D-CAPM are o serie de avantaje faţă de modelul clasic. În primul
rând măsurarea risculului prin downside risk este mai corectă decât prin intermediul abaterii
medii pătratice şi aceasta mai ales pe pieţele emergente, unde abaterea distribuţiilor
rentabilităţilor de la legea normală este mai accentuată. In al doilea rând, metoda este uşor de
aplicat şi teoretic bine fundamentată.
Acestă lucrare îşi propune să studieze pe piaţa românească de capital dacă downside
beta explică mai bine rentabilităţile activelor financiare decât clasicul beta. Această legătură
este analizată pe perioada 2002-2008 pe un eşantion reprezentativ de 35 de titluri cotate la
Bursa de Valori Bucureşti. Totodată, studiul este realizat şi pe subperioade de creştere,
respectiv scădere a pieţei de capital româneşti. Rezultatele unui astfel de demers sunt
importante atât pentru gestionarii de portofolii care adoptă strategii active, cât şi pentru
evaluatori, care încearcă să cuantifice costul capitalului.
2. Cercetări empirice
Mao (1970) a arătat printre primii că investitorii sunt mai preocupaţi de probabilitatea
ca rentabilitatea să fie mai mică decât cea stabilită ca şi referinţă. Cu alte cuvinte, investitorii
au aversiune faţă de variaţiile negative ale rentabilităţilor şi principala preocupare pentru cei
mai mulţi dintre ei este downside risk, adică posibilitatea ca rentabilităţile să situeze sub un
anumit prag care este de obicei media. Markowitz (1959) a recunoscut importanţa acestui
argument şi a sugerat utilizarea semivarianţei sau a momentelor parţiale inferioare în locul
varianţei în analiza portofoliilor.
Justeţea ultilizării downside risk-ului a fost demonstrată şi de Hogan şi Warren (1974)
şi de Bawa şi Linderberg (1977). Ei au generalizat downside risk-ul (momentul parţial
inferior) în modelul CAPM şi au construit un model de evaluare al activelor financiare bazat
pe momentul parţial inferior. Nantell şi Price (1979) au analizat diferenţa dintre riscurile
sistematice calculate după criteriul medie-varianţă şi după criteriul donwside risk şi au găsit că
aceasta există dacă distribuţia rentabilităţilor urmează o lege log-normală.
Numeroase alte studii au demonstrat superioritatea downside risk-ului sistematic faţă
de riscul sistematic tradiţional şi au încurajat utilizarea acestuia în managementul portofoliilor.
Spre exemplu, Estrada (2003) a făcut o paralelă între criteriul medie-varianţă, CAPM
şi beta şi un criteriu alternativ bazat pe downside risk, şi anume medie-semivarianţă, DCAPM şi downside beta. Studiul s-a realizat pornind de la rentabilităţile lunare în cazul a 23
de pieţe dezvoltate şi 27 de pieţe emergente, începând cu ianuarie 1988. Concluzia la care a
ajuns a fost în favoarea D-CAPM-ului şi, în particular, în favoarea lui downside beta, care
explică aproape 55% din variaţia rentabilităţilor de pe pieţele emergente. În plus, rezultatele
arată că rentabilităţile medii atât de pe pieţele dezvoltate cât şi de pe cele emergente sunt mai
sensibile la variaţiile lui downside beta decât la variaţiile lui beta. Mai mult, spre deosebire de
CAPM, D-CAPM-ul generează rentabilităţi medii aşteptate mai mari pe pieţele emergente
decât pe cele dezvoltate.
În 2005, Galagedera şi Brooks, studiind relaţia dinte rentabilităţile lunare şi trei măsuri
ale downside risk-ului propuse de Estrada (2002), Hogan şi Warren (1974) şi Bawa şi
Lindenberg (1977), pentru 27 de pieţe emergente (10 din Asia, 7 din America Latină şi 10 din
Africa, Orientul Mijlociu şi Europa) în perioada ianuarie 1987 – decembrie 2004, au ajuns la
concluzia că downside co-skewness(2) este crucială în înţelegerea modului de evaluare al
activelor financiare. În general, când beta sau oricare dintre cele trei beta downside sunt
incluse în CAPM, prima de risc asociată lor este întotdeauna pozitivă. Pe de altă parte, când
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downside co-skewness este inclusă alături de beta downside corespunzător, prima de risc
corespunzătoare este negativă. Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că prima de risc nu este
influenţată exclusiv de factorii de risc comuni tuturor pieţelor emergente, ci de o combinaţie a
factorilor globali cu cei locali.
Rotstein et al. (2005) au analizat cele mai reprezentative 30 de titluri listate la Bursa
din Buenos Aires pe perioada 1 ianuarie 1995 – 30 iunie 2005 iar rezultatele au fost în
concordanţă cu cele obţinute de Estrada. Aceste rezultate depind totuşi şi de perioada
analizată. În 1995-1998 şi 1995-2001 distribuţia rentabilităţilor se caracterizează printr-o
asimetrie negativă, de unde a rezultat că estimarea rentabilităţilor cu ajutorul D-CAPM-ului
conduce la rezultate semnificativ superioare din punct de vedere statistic comparativ cu
CAPM-ul.
Lee et al. (2006) au studiat relaţia dintre talia firmei, downside risk-ul de piaţă şi
downside risk-ul specific luând în calcul 30 de titluri cotate la Bursa de Valori Kuala Lumpur
(Malaezia) pe perioada 1992-2003, perioadă care include boom-ul din 1993 şi recesiunea din
1997 cu care s-a confruntat economia Malaieziei. În primul rând, ei au găsit că există o
legătură inversă doar între talia firmei şi downside risk-ul de piaţă, fapt ce susţine ipoteza
CAPM-lui – investitorii pot reduce/elimina doar riscul specific din portofoliu adoptând o
strategie de invetiţie ce ţine cont de talia firmei, în timp ce riscul de piaţă nu poate fi eliminat.
În al doilea rând, au observat că riscul pe această piaţă este mult supraestimat dacă este
măsurat prin intermediul varianţei şi, în consecinţă, recomandă utilizarea downside risk-ului
ca măsură particulară a riscului pentru pieţele emergente.
Un alt rezultat în favoarea downside risk-ului a fost obţinut de Alles şi Murray în 2008
pe cinci pieţe emergente din Asia: India, Sri Lanka, Malaiezia, Tailanda şi Coreea de Sud. De
pe aceste pieţe au fost alese 500 de companii în ordinea descrescătoare a capitalizării bursiere
(câte 100 de pe fiecare piaţă) considerându-se că formează o piaţă reprezentativă pentru
categoria pieţelor emergente. Utilizând conceptul de downside risk introdus de Bawa &
Lindenberg (1979) şi cursurile zilnice ajustate cu dividendele vărsate în perioada 1 iunie 2003
– 31 mai 2006, autorii au observat că testul confirmă existenţa unei legături între downside
beta şi rentabilităţi. Acest rezultat este similar cu cele obţinute anterior pe piaţa americană de
către Ang, Chen şi Xing în 2006 şi pe piaţa Marii Britanii de către Pedersen şi Hwang în 2007.
Acelaşi test a fost aplicat după ce titlurile au fost grupate în cinci portofolii în ordinea
descrescătoare a lui beta estimat anual. Rezultatul a confirmat faptul că pe întreaga perioadă
analizată cât şi în fiecare an piaţa remunerează downside risk-ul, însă acesta explică variaţia
rentabilităţilor într-un procent mai redus decât s-ar fi aşteptat. O cauză ar fi riscul specific care
nu este surprins sub toate aspectele de către downside beta.
Cheremushkin (2009) consideră că D-CAPM –ul propus de Hogan şi Warren (1974),
Bawa şi Lindenberg (1977) şi „îmbunătăţit” de Estrada (2000-2003) este în discordanţă cu
teoria diversificării portofoliului. Argumentul ar fi următorul: chiar dacă semivarianţa este o
măsură corectă şi utilă, formula pentru calculul co-semivarianţei este una greşită din punct de
vedere statistic şi nu evidenţiază dependenţa reală dintre două active. Această măsură ignoră
capacitatea unui activ care înregistrează o rentabilitate superioară mediei de a compensa o
rentabilitate inferioară mediei înregistrată de un alt activ din portofoliu. Drept consecinţă,
downside beta nu ar avea sens şi D-CAPM-ul ar trebui abandonat.
3. Eşantionul şi metodologia utilizată
Cercetarea s-a realizat pe un eşantion de 35 societăţi cotate la Bursa de Valori
Bucureşti (BVB), relativ la care s-au extras pentru perioada ianuarie 2002 – decembrie 2008
cursurile de închidere. Cele 35 de societăţi sunt cele mai reprezentative de la BVB din punct
de vedere al lichidităţii şi capitalizării bursiere. În eşantion nu s-au inclus Societăţile de
Investiţii Financiare, dat fiind faptul că ele deţin în portofoliul lor acţiuni la alte societăţi
cotate la BVB. Ca şi măsură proxy a portofoliului de piaţă s-a utilizat indicele BETComposite. Pornind de la cursurile de închidere şi de la cotaţia indicelui bursier s-au dedus
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rentabilităţile logaritmice zilnice. Din lipsă de date, dividendele nu au fost incluse în calculul
rentabilităţilor titlurilor şi a indicelui bursier, aceasta având ca efect o uşoară deplasare a
coeficienţilor beta spre zero. Rata de rentabilitate a activului fără risc a fost considerată rata
dobânzii la certificatele de trezorerie. Valoarea medie zilnică a acesteia, în perioada luată în
studiu, este de 0,000505, corespunzând unei valori anualizate de 12,625%.
Studiul legăturii dintre rentabilităţi şi beta respectiv downside beta s-a realizat la nivel
de titluri individuale pe ansamblul perioadei 2002-2008 şi separat pe subperioada 2002-2006
de creştere susţinută a pieţei şi 2007-2008 de scădere, ca urmare a crizei financiare. Pentru
fiecare titlu, pe toate cele trei perioade, s-au determinat rentabilităţile medii ( Ri ) şi s-au
estimat parametrii beta ( β̂ i ) şi downside beta ( β̂ iD ). În fiecare din aceste perioade s-au estimat
şi s-a testat semnificaţia parametrilor următoarelor modele econometrice:
Ri = a0 + a1βˆi + ε i
R = a + a βˆ D + ε ,
i

0

1

i

i

unde i = 1,35 . Modelul CAPM este valid ex-post dacă se acceptă ipoteza nulă:
⎧ a0 = RF
H0 : ⎨
,
⎩a1 = RM − RF
unde RF este rata de rentabilitate a activului fără risc din perioada supusă testării.
Testarea acestei ipoteze, cu restricţie dublă, se va realiza prin intermediul testului
Wald. Totodată se va studia intensitatea legăturii dintre rentabilitatea medie şi beta, respectiv
downside beta prin intermediul coeficientului de determinaţie. În cazul în care reziduurile din
modele sunt heteroscedastice se va utiliza corecţia propusă de White (1980), iar dacă sunt şi
corelate, corecţia propusă de Newey şi West (1987).
Este important de precizat că modelul CAPM este practic netestabil datorită faptului că
este construit în termeni de anticipaţii şi nu de realizări şi pentru că este imposibilă
identificarea „adevăratului” portofoliu de piaţă M. Practic, prin acest demers empiric se
studiază ex-post în ce măsură rentabilităţile de pe piaţa românească de capital sunt mai bine
explicate de către downside beta decât de clasicul beta.

4. Rezultate empirice
Înainte de a reda rezultatele testării prezintă interes o analiză descriptivă a valorilor
coeficienţilor beta şi downside beta pe ansamblul perioadei şi pe cele două subperioade de
creştere, respectiv scădere a pieţei. În Anexă se găsesc rentabilităţile medii şi valorile acestor
coeficienţi pentru fiecare societate în parte.
Tabelul 1
Distribuţiile coeficienţilor beta şi downside beta
[0 – 0,5)

Interval de variaţie coeficienţi
[0,5 – 1)
[1 – 1,5)

[1,5 – 2)

Perioada 2002 - 2008
Nr.
β
cazuri
D

11

21

3

-

3

19

13

-

Perioada 2002 - 2006
Nr.
β
cazuri
D

15

18

1

1

4

21

9

1

Perioada 2007 - 2008
Nr.
β
cazuri
D

11

9

15

-

7

10

18

-

β

β

β
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În Tabelul 1 se observă că pe ansamblul perioadei 2002-2008 doar trei societăţi au un
coeficient beta mai mare decât 1, în vreme ce în cazul downside beta numărul acestora creşte
la 13. Beta mediu este de 0,67 în vreme ce downside beta mediu este de 0,91, adică mult mai
apropiat de 1. Practic, coeficientul beta al pieţei este prin definiţie egal cu 1. Ţinând seama că
în eşantion sunt cele mai reprezentative titluri de pe piaţa românească, teoretic, dacă s-ar
calcula coeficientul beta ca medie ponderată ar trebui să fie cât mai apropiat de 1. În prima
subperioadă, 2002-2006, valorile medii sunt 0,55 respectiv 0,87, iar în a doua subperioadă
0,78 respectiv 0,94. Din analiza acestor valori, dar şi din datele din Tabelul 1, se observă că în
toate cazurile coeficienţii downside beta sunt mai mari decât coeficienţii beta, valorile lor
crescând în perioada de criză financiară, respectiv de manifestare a riscului de piaţă.
Tabelul 2
Rezultate empirice privind studiul legăturii dintre rentabilităţile medii
şi coeficienţii beta, respectiv downside beta
Modelul

Parametrii estimaţi

R2

Valori teoretice

Testul
Wald(a)

Perioada 2002 - 2008

Ri = a0 + a1βˆi + ε i
Ri = a0 + a1βˆiD + ε i

aˆ0 = 0,000789*
aˆ1 = −0,000169
aˆ 0 = 0,001056 *

aˆ1 = −0,000422

0,005618
0,032365

a 0 = R F = 0,000505

a1 = RM − RF = 0,000294

0,489
0,155

Perioada 2002 - 2006

Ri = a0 + a1βˆi + ε i

aˆ 0 = 0,001397 *

Ri = a0 + a1βˆiD + ε i

aˆ 0 = 0,001502 *

aˆ1 = 0,000443
aˆ1 = 0,000858

0,030986
0,03155

a 0 = R F = 0 , 000509

a1 = RM − RF = 0,00139

0,0038
0,0481

Perioada 2006 – 2008

Ri = a0 + a1βˆi + ε i
Ri = a0 + a1βˆiD + ε i

aˆ 0 = 0,000112

aˆ1 = −0,002339 *
aˆ 0 = 0,000661

aˆ1 = −0,002541 *

0,291210
0,346285

a0 = RF = 0,000495

a1 = RM − RF = −0,002495

0,528
0,857

(a): probabilitatea de acceptare a ipotezei nule; * semnificativ cu un prag de risc de 5%.

În Tabelul 2 se regăsesc rezultatele empirice privind studiul legăturii dintre
rentabilităţile medii şi coeficienţii beta pe ansamblul perioadei 2002-2008 şi pe subperioadele
2002-2006 şi 2007-2008. Se observă că pe ansamblul perioadei nu există o legătură
semnificativă din punct de vedere statistic, indiferent de modul în care este măsurat riscul de
piaţă. Variaţia rentabilităţilor este explicată de către coeficienţii beta în procent de 0,5% şi în
procent de 3% în cazul downside beta. Aceeaşi legătură nesemnificativă se observă şi în prima
subperioadă, 2002-2006, de creştere bursieră, unde cele două măsuri ale riscului de piaţă
explică doar 3% din variaţia rentabilităţilor.
În cea de a doua subperioadă, 2007-2008, de manifestare a riscului de piaţă, legătură
este semnificativă. În acest caz, variaţia rentabilităţilor pe piaţa românească de capital este
explicată în procent de 29% de către coeficientul beta şi 35% de către downside beta.
Aceste rezultate sunt susţinute şi de estimaţiile punctuale ale parametrilor celor două
modele. Astfel, pe ansamblul perioadei şi în prima subperioadă, parametrii corespunzători
primei de risc nu diferă semnificativ de zero, în timp ce prima de risc de piaţă teoretică a fost
pozitivă. Probabilităţile mici de acceptare a ipotezei nule ale testului Wald confirmă acest
rezultat.
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În a doua subperioadă estimaţiile parametrilor celor două modele se apropie mai mult
de valorile teoretice şi aceasta în special în cazul utilizării downside beta ca măsură a riscului
de piaţă. Probabilitatea de acceptare a unei astfel de ipoteze este conform testului Wald de
0,528 în cazul măsurării riscului de piaţă prin clasicul beta şi de 0,857 în cazul downside beta.
Legătura slabă dintre rentabilităţi şi cele două măsuri ale riscului de piaţă, găsită pe
piaţa românească de capital, are mai multe explicaţii. În primul rând, testele realizate pe titluri
individuale şi nu pe portofolii construite au un grad scăzut de eficienţă datorită efectului
degradant al variaţiilor reziduale şi erorilor de estimare a parametrilor beta. Grupând acţiunile
în portofolii, ambele cauze sunt diminuate deoarece riscul rezidual va tinde spre zero, iar
deplasările lui beta se vor compensa într-o oarecare măsură. O astfel de abordare este greu de
pus în practică pe piaţa românească de capital, datorită numărului mic de titluri care sunt
cotate. În al doilea rând, estimarea coeficienţilor beta ridică serioase probleme econometrice,
cum ar fi: alegerea indicelui ca măsură proxy a rentabilităţii portofoliului de piaţă;
asincronismul ratelor de rentabilitate şi slaba lichiditate, care induc o deplasare artificială a
acestora spre zero; periodicitatea de calcul a rentabilităţilor (zilnică, săptămânală sau lunară)
care conduce la apariţia „efectului de interval”(3). În al treilea rând, s-ar putea să existe şi alte
variabile, decât riscul de piaţă, care influenţează rentabilităţile activelor financiare, cum ar fi
talia sau book-to-market şi care ar trebui luate în considerare pentru a explica variaţia
rentabilităţilor.
5. Concluzii
Obiectivul acestui studiu este de a vedea dacă downside beta este o măsură mai
potrivită a riscului de piaţă decât clasicul beta pe piaţa românească de capital. În acest scop,
studiul empiric s-a realizat pe un eşantion de 35 societăţi reprezentative, cotate la Bursa de
Valori Bucureşti (BVB). Legătura dintre rentabilitatea titlurilor şi riscul de piaţă măsurat prin
coeficientul beta, respectiv downside beta s-a testat pe ansamblul perioadei studiate 20022008 şi pe subperioadele 2002-2006 şi 2007-2008.
Comparând cele două măsuri ale riscului de piaţă se observă că în toate cazurile
coeficienţii downside beta sunt mai mari decât coeficienţii beta, valorile lor crescând în
perioada de criză financiară, respectiv de manifestare a riscului de piaţă. Legătura dintre
rentabilitate şi risc de piaţă, indiferent care este măsura sa, este nesemnificativă din punct de
vedere statistic, cu excepţia perioadei de criză. În această subperioadă există o probabilitate
mare de validare a modelului D-CAPM.
Rezultatele acestui studiu pledează în favoarea unei cercetări viitoare mai amănunţite a
relaţiei dintre rentabilităţi şi downside beta, prin rafinarea metodologiei de studiu. Măsurarea
riscului de piaţă prin downside beta poate fi o alternativă de luat în seama, dar în estimarea lui
vor trebui luate în considerare o serie de aspecte econometrice.
Note
(1)

Jegadeesh şi Titman (1993) au arătat că aceia care câştigă pe piaţă rămân câştigători şi cei care pierd
râmân pierzători. Această anomalie este cunoscută sub denumirea de „efectul de moment”.
(2)
Măsură statistică ce calculează simetria unei distribuţii de probabilitate a unei variabile în relaţie cu
simetria distribuţiei de probabilitate a altei variabile. De exemplu, o coskewness pozitivă semnifică
faptul că distribuţia de probabilitate a primei variabile este simetrică la dreapta faţă de distribuţia celei
de-a doua variabile. În finanţe, coskewness poate fi utilizată ca o măsură suplimentară a covarianţei.
Un investitor va prefera o coskewness pozitivă deoarece acest lucru reprezintă o probabilitate mai
mare de a obţine o rentabilitate superioară pieţei.
(3)
Acest “efect de interval” a fost evidenţiat de Levhari şi Levy (1977), Smith (1978) sau Hawawini
(1983).
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Anexă
Titlul

β̂ i

Ri

β̂ iD

Perioada 2002-2008
SNP
BRD
TLV
ALR
PCL
ATB
MPN
PPL
COS
SCD
CMF
OIL
BIO
TUFE
PTR
AZO
IMP
SOCP
SNO
OLT
COMI
APC
TBM
ART
CMP
ELJ
STZ
EPT
UAM
ZIM
PEI
MEF
SRT
ARM
ECT
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0.00088
0.00080
0.00128
0.00024
0.00160
0.00087
0.00089
0.00207
0.00099
0.00055
0.00198
0.00081
0.00108
0.00019
0.00182
0.00058
0.00036
0.00068
0.00086
0.00024
0.00031
0.00118
-0.00011
0.00114
0.00017
0.00009
0.00125
0.00017
0.00118
0.00009
-0.00022
-0.00054
0.00015
0.00005
-0.00002

1.36683
1.20342
0.63108
0.84658
0.38197
0.94521
0.32727
0.19681
0.48389
0.72270
0.19734
0.86216
0.90125
0.60334
0.92878
1.01583
0.95087
0.46174
0.70833
0.90730
0.78140
0.59470
0.71327
0.85748
0.96174
0.34534
0.64135
0.82375
0.43044
0.27492
0.46799
0.31572
0.54465
0.53762
0.61229

1.36189
1.21545
0.67379
1.04417
0.58729
0.98832
0.55425
0.38717
0.72636
0.86825
0.38642
1.06748
1.13991
0.94407
1.16618
1.25934
1.22481
0.69629
0.93983
1.15301
1.08575
0.81845
0.91835
1.20842
1.26376
0.49747
0.89031
1.24585
0.75663
0.55873
0.75906
0.54604
0.88082
0.86173
0.86906

β̂ i

Ri

β̂ iD

Perioada 2002-2006
0.00214
0.00177
0.00256
0.00141
0.00170
0.00247
0.00131
0.00268
0.00231
0.00223
0.00200
0.00153
0.00268
0.00114
0.00248
0.00069
0.00259
0.00111
0.00171
0.00131
0.00151
0.00182
0.00174
0.00278
0.00201
0.00069
0.00213
0.00100
0.00191
0.00018
0.00120
-0.00039
0.00098
0.00106
0.00097

1.50331
1.20772
0.82996
0.67712
0.52707
0.75322
0.27125
0.08099
0.16653
0.52124
0.20966
0.74176
0.42782
0.04820
0.72176
0.81668
0.66151
0.47692
0.34560
0.81833
0.22303
0.53583
0.38980
0.63851
0.77102
0.44661
0.70886
0.61958
0.36487
0.23140
0.38820
0.37256
0.54113
0.59214
0.59983

1.50273
1.18446
0.97409
0.98280
0.78544
0.92704
0.46797
0.39828
0.35289
0.66342
0.52682
0.92414
0.76646
0.44120
1.10170
1.14864
0.89678
0.88575
0.73003
1.16681
0.60953
0.97992
0.61305
1.18341
1.09493
0.70059
1.16938
1.16406
0.85201
0.71178
0.79760
0.71279
0.98752
1.02360
0.98540

β̂ i

Ri

β̂ iD

Perioada 2007-2008
-0.00238
-0.00174
-0.00139
-0.00265
0.00133
-0.00321
-0.00014
0.00044
-0.00256
-0.00360
0.00190
-0.00098
-0.00288
-0.00217
0.00016
0.00022
-0.00462
-0.00053
-0.00134
-0.00231
-0.00274
-0.00045
-0.00475
-0.00294
-0.00446
-0.00140
-0.00096
-0.00186
-0.00061
-0.00012
-0.00379
-0.00100
-0.00185
-0.00248
-0.00251

1.24404
1.25746
0.38868
1.00888
0.25726
1.10769
0.38212
0.28382
0.73483
0.89778
0.18645
0.99016
1.33957
1.12140
1.13600
1.22279
1.20298
0.44020
1.04075
1.00828
1.29121
0.65251
0.99279
1.05448
1.12242
0.25049
0.57864
1.02946
0.49455
0.32341
0.52120
0.25931
0.55506
0.47869
0.61913

1.27929
1.25160
0.44688
1.10908
0.46667
1.18513
0.61553
0.35566
0.99890
1.01911
0.28027
1.19865
1.41954
1.33411
1.24629
1.37417
1.47632
0.56779
1.09769
1.16447
1.45046
0.69255
1.12979
1.21332
1.40032
0.35980
0.69589
1.32884
0.68299
0.45791
0.72429
0.44188
0.81972
0.77467
0.79584
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Rezumat. Nevoia de finanţare a companiilor reprezintă o permanentă provocare
pentru un sistem financiar care trebuie să îşi dovedească utilitatea permiţând acestor
companii să acceadă la resurse finanaciare disponibile. Lucrarea de faţă îşi propune să
analizeze finanţarea prin emisiunea de obligaţiuni a companiilor pe piaţa de capital din
România din punct de vedere al conţinutului lor, al valorii şi al modului de remunerare al
investitorilor pe de o parte dar şi să identifice capacitatea pieţei româneşti de capital să
furnizeze finanţare în contextul crizei financiare care a afectat economia românească
începând cu a doua jumătate a anului 2008.
Cuvinte-cheie: obligaţiuni corporatiste; piaţa de capital; România; criza financiară.
Cod JEL: G1.
Cod REL:11B.
1. Introducere
Mobilizarea fondurilor băneşti prin intermediul emisiunii de obligaţiuni corporative pe
piaţa de capital din România a început târziu, la sfârşitul anului 1996, şi primele iniţiative în
această direcţie nu au fost considerate un succes. Un cuvânt de spus la avut de spus climatul
economic nefavorabil, cu rate ale inflaţiei foarte ridicate dar şi teama emitenţilor de a accesa
mecanismele unui segment de piaţă puţin cunoscut şi numărul mic de investitori de pe piaţă.
2. Particularităţi ale emisiunii de obligaţiuni corporatiste pe piaţa de capital
din România
Prima emisiune de obligaţiuni corporative de pe piaţa de capital din România a fost
efectuată in 1997 de către Combinatul Siderurgic Siderca Călăraşi (societate cu capital
majoritar de stat). Această emisiune cu o valoare nominala de 16.400 lei vechi oferea o rată
anuală a dobânzii de 57%, şi o primă de răscumpărare de 3.600 lei vechi pe obligaţiune, ceea
ce a însemnat un randament de 63,51%. Cu o scadenţă de trei ani, până în anul 2000, într-o
perioadă în care inflaţia abia cobora de la un nivel de 154% în anul 1997 spre valori de 60% şi
45% până la sfârşitul acestei perioade, cu dobânzi interbancare la depozitele atrase (BUBID)
între 26% si 101.5%, rata dobânzii la depozitele plasate (BUBOR) a atins valori de peste
150%, această emisiune de obligaţiuni a fost considerată un eşec, nivelul de subscriere fiind
de 87% (305.000 obligaţiuni din totalul de 350.000 oferite). Fondurile mobilizate prin
intermediul ei erau destinate unor investiţii de anvergură care ar fi trebuit să contribuie la
eficientizarea activităţii combinatului. Cele 50.000 de lei noi au ajutat la finalizarea
programului de investiţii însă situaţia financiară a companiei s-a deteriorat, astfel încât nu s-au
putut realiza plăţile dobânzilor la timp ajungându-se ca la scadenţa obligaţiunilor societatea să
datoreze investitorilor atât valoarea obligaţiunilor, cât şi dobânzi restante de 80.000 de lei noi.
Analizând orizontul de timp următor putem concluziona că incapacitatea economiei
româneşti de a se stabiliza şi eşecul primei iniţiative de mobilizare de fonduri prin emisiune de
obligaţiuni a determinat o lipsă totală de emitenţi care să fructufice această posibilitate de
finanţare.
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Reluarea proiectelor de finanţare prin emisiune de obligaţiuni corporative a avut loc în
anul 2000, când piaţa de capital a fost marcată de două evenimente: pe de o parte, de succesul
răsunător al emisiunii de obligaţiuni al societăţii International Leasing şi eşecul emisiunii
făcute de Bachus Buzău.
În perioada 2-15 mai 2000 s-a desfăşurat emisiunea publică de obligaţiuni convertibile
(1:5) International Leasing, prima emisiune publica de obligaţiuni a unei societăţi private din
România. Emisiunea s-a încheiat cu succes în luna noiembrie 2000, toate obligaţiunile oferite
fiind subscrise.
Societatea INTERNATIONAL LEASING SA a făcut o ofertă publică pentru vânzarea
unui număr de 88.000 obligaţiuni nominative, convertibile cu o valoare nominală de 25.000
lei vechi/obligaţiune, garantate, cu o dobândă de 60% pe an, plătibilă trimestrial, pe o perioadă
de 18 luni.
În urma acestei oferte publice de obligaţiuni garantate şi convertibile în acţiuni,
societatea International Leasing a devenit societate deschisă deoarece, la maturitatea
obligaţiunilor, deţinătorii acestora îşi puteau exercita opţiunea de convertire a obligaţiunilor în
acţiuni ale societăţii International Leasing, rata de conversie fiind de 5 acţiuni pentru fiecare
obligaţiune deţinută.
Particularitatea acestei oferte a reprezentat-o faptul că nici o persoană fizică sau
juridică nu a putut dobândi obligaţiuni emise de SC International Leasing SA dacă, drept
rezultat a unei astfel de dobândiri, respectiva persoană fizică sau juridică deţinea mai mult de
30% din totalul obligaţiunilor emise şi nerăscumpărate de emitent.
Cu o valoare destul de mică, numai 220.000 de lei noi, şi o scadenţă scurtă pentru
această categorie de instrumente, obligaţiunile Internaţional Leasing s-au bucurat de atenţia
investitorilor însă nu au fost acceptate la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti.
Cea de a doua ofertă publică de obligaţiuni corporatiste a avut loc în toamna anului
2000. Valoarea emisiunii de obligaţiuni a societăţii Bachus Buzău era de 1,55 milioane de
RON, mult mai mare decât cea a societăţii de leasing, şi a fost încheiată fără succes din cauza
unui nivel mic de subscriere, de aproximativ 60%. Anularea ofertei a dus la returnarea
fondurilor investitorilor care achiziţionaseră titluri pe perioada ofertei.
Oferta publică de vânzare de obligaţiuni a acestei societăţi a adus pe piaţa românească
de capital o premieră – stabilirea ratei dobânzii în legătură cu randamentul titlurilor de stat
la care adăuga 20%, modalitate mai flexibilă de menţinere a randamentelor obligaţiunilor la
nivelul pieţei. Această modalitate de calcul al cuponului ar fi trebuit să atragă investitorii, însă
scăderea dobânzilor la titlurile de stat chiar în perioada derulării ofertei a avut drept consecinţă
scăderea interesului investitorilor pentru acest emitent. O altă posibilă explicaţie pentru eşecul
ofertei Bachus o reprezintă şi sectorul de activitate din care provine, mai puţin atractiv decât
piaţa leasingului de unde a venit prima emisiune de obligaţiuni corporatiste din acel an. Mai
mult, faptul că obligaţiunile acestui emitent nu sunt convertibile le face mai puţin atractive
pentru că nu dau posibilitatea investitorilor de a deveni proprietari in respectiva companie
Din păcate, piaţa obligaţiunilor corporative a evoluat foarte încet în anii ce au urmat
companiile româneşti fiind reticente la această modalitate de finanţare larg utilizată pe
pieţele dezvoltate de capital.
Abia în anul 2002 au loc alte emisiuni de obligaţiuni corporative: una a societăţii
LUCSIL SA şi una a societăţii INTERNATIONAL LEASING, care a apelat pentru a doua
oară la această modalitate de obţinere de fonduri băneşti înregistrând pentru a doua oară
succes, de data aceasta cu o valoare mai mare a ofertei, de 1,5 milioane de lei noi, fără ca
obligaţiunile să mai fie convertibile.
În anul 2003 alţi trei emitenţi apelează la piaţa de capital pentru a obţine fonduri însă
din cele trei oferte publice de vânzare de obligaţiuni numai două au fost încheiate cu succes:
cea a unei alte societăţi de leasing – TBI LEASING şi a dezvoltatorului imobiliar IMPACT
SA pentru finanţarea proiectului imobiliar Boreal din Constanţa.
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Cea de a treia ofertă, a firmei PREFAB SA, care urmărea obţinerea a 1,65 milioane lei
noi, a fost încheiată fără succes. Obligaţiunile aveau o scadenţă de doi ani şi o dobândă de
6,5% ce urma să fie indexată în funcţie de evoluţia leu dolar. Directorul societăţii considera că
eşecul ofertei a fost determinat de momentul nefavorabil de pe piaţă în care s-a făcut oferta.
Intermediarii financiari considerau însă că lipsa de interes a investitorilor pentru această ofertă
s-a datorat informaţiilor insuficiente despre emitent şi perspectivele sale economicofinanciare, precum şi faptul că investitorii instituţionali, categoria de investitori care subscrie
în general o mare parte din ofertele publice de obligaţiuni, preferă plasamentele care nu sunt
indexate la o valută.
Dacă primele emisiuni de obligaţiuni corporative încheiate cu succes au aparţinut în
majoritate societăţilor de leasing, anul 2004 aduce pe piaţa de capital românească o nouă
categorie de emitenţi – băncile. Din cele patru emisiuni ale anului 2004 trei au fost realizate
de bănci. Aceşti emitenţi au realizat câteva premiere: primele valori nominale mult peste 100
de lei noi (BRD a stabilit valoarea nominală de 2.500 lei noi), valoarea ofertelor a depăşit
pentru prima dată 10 milioane de lei noi şi chiar 100 de milioane de lei noi pentru oferta
realizată de RAIFFEISEN BANK, au generalizat cupoanele variabile a căror valoare depindea
de o rată de dobândă interbancară şi o marjă fixă sau ajustabilă.
În opinia noastră, experienţa societăţii INTERNAŢIONAL LEASING, care a
demonstrat că finanţarea prin emisiune de obligaţiuni făcută în condiţii atent corelate cu piaţa
este o opţiune viabilă pentru o firmă care are nevoie de fonduri, dar şi saltul cantitativ şi
calitativ făcut de ofertele publice de obligaţiuni ale instituţiilor bancare au avut un rol
important în impulsionarea pieţei ofertelor publice de obligaţiuni cu efecte pozitive asupra
numărului de oferte realizate în perioada 2005-2006.
Deşi numărul emisiunilor de obligaţiuni a crescut uşor imprimând un trend ascendent,
trebuie să remarcăm faptul că domeniile de activitate din care provin emitenţii nu s-a
diversificat foarte mult, ei rămânând în principal bănci şi societăţi de leasing.
După oferta realizată cu succes de IMPACT SA, o altă companie din zona proiectelor
imobiliare a dorit obţinerea de finanţare de pe piaţa de capital – SC HERASTRAU
IMOBILIARE INVESTIŢII SA. Intermediarii financiari de pe piaţă au considerat oferta de
250.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 de lei noi , trei ani scadenţă şi o dobândă
variabilă dependentă de rata de dobândă interbancară (EURIBOR6M+7,5%), ca fiind o
iniţiativă îndrăzneaţă dacă se avea în vedere că emitentul nu are o istorie pe piaţă fiind
înfiinţat în acelaşi an în care a avut loc oferta, iar pe lunile scurse de la înfiinţare şi până la
ofertă a înregistrat pierderi.
În ciuda faptului că dobânda oferită era cu câte puncte procentuale peste cea a altor
emisiuni de obligaţiuni în derulare şi faţă de dobânda la depozitele bancare în euro oferta a
fost închisă fără succes. Directorul firmei Interinvest Capital declara (Săptămâna financiară
din 31 ianuarie 2006) că eşecul s-a datorat în primul rând faptului că emitentul, nou înfiinţat,
nu a reuşit să convingă investitorii de perspectivele proiectelor sale, informaţiile oferite în
acest sens nefiind suficient de detaliate.
Anul 2005 a adus încă odată pe piaţa românească de capital obligaţiuni ale societăţii
INTERNATIONAL LEASING – pentru a treia oară emitentul a convins investitorii să îi
finanţeze activitatea, oferta fiind de această dată mai mare de 4,8 milioane de lei noi.
Trendul ascendent al ofertelor de vânzare a obligaţiunilor corporative a continuat în
anul 2006 când au avut loc şapte astfel de oferte însă două dintre ele au fost încheiate fără
succes.
Remarcăm faptul că, şi în anul 2006, instituţiile bancare sunt majoritare printre
emitenţii de obligaţiuni corporative cu acelaşi succes ca şi în anii precedenţi.
Cele două oferte închise fără succes aparţin societăţii NAVOL SA OLTENIŢA şi
intermediarului financiar SSIF BROKER SA. acesta fiind prima societate de servicii de
investiţii financiare care a avut o astfel de iniţiativă.

649

650

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

Emisiunea de obligaţiuni realizată de şantierul naval din Olteniţa avea o valoare de 1,7
milioane de lei noi, obligaţiunile erau convertibile în acţiuni în raport de 1 obligaţiune la doua
acţiuni iar oferta se adresa exclusiv acţionarilor companiei.
Oferta de obligaţiuni a societăţii BROKER SA era reprezentată de 10 milioane de
obligaţiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON, cu o valoare totală de 25 milioane de lei.
Titlurile emise de intermediarul financiar, convertibile în acţiuni, cu o rată a dobânzii de 6%
pe an şi cu o scadenţă de doi ani, nu s-au bucurat de succes pe piaţă deşi emitentul a anunţat
pentru anul financiar precedent profit şi era cotat la Bursa de Valori Bucureşti încă din 2004.
Comparativ cu nivelul de 70% cât ar fi fost necesar pentru a declara oferta închisă cu succes,
investitorii au subscris doar 3% din ofertă.
Cel mai important eveniment de pe piaţa ofertelor publice de vânzare de obligaţiuni l-a
reprezentat în anul 2006 emisiunea de obligaţiuni a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare cu o valoare de 525 de milioane de lei – prima emisiune a unui organism
internaţional pe piaţa de capital din România.
Din păcate trendul crescător înregistrat în perioada 2002-2006 pe piaţa emisiunilor de
obligaţiuni corporative se opreşte în anul 2007, când pe piaţa a fost lansată o singură emisiune
încheiată cu succes şi aceea a unui organism internaţional nu a unei companii româneşti.
Singura emisiune de obligaţiuni a fost a Băncii Europene de Investiţii cu o valoare de
300 de milioane de lei, emisiune cotată la Bursa de Valori Bucureşti la sectorul titluri de credit
internaţionale.
O companie care în primăvara anului 2007 îşi arătase intenţia de a emite obligaţiuni a
fost TELEMOBIL, care deţine operatorul de telefonie mobilă ZAPP şi care intenţiona să
obţină de pe piaţa de capital 125 de milioane de dolari necesare pentru investiţii.
„Emisiunea de obligaţiuni a fost văzută ca o metodă rapidă şi eficientă de atragere de
noi resurse financiare care urmau să fie folosite pentru dezvoltarea generală a companiei şi în
special pentru extinderea reţelei şi lansarea unor noi servicii. Programată să fie lansată la
începutul lunii iulie 2007, în urma unei prăbuşiri a pieţei globale de credite care a avut loc în
aceeaşi perioadă, Telemobil SA împreună cu ABN Amro au decis stoparea temporară a
procesului de emitere”, declarau oficialii Zapp(Ziarul financiar, 06 septembrie 2007) în
septembrie 2007.
Anul 2008 nu a adus pe piaţa de capital din România nicio ofertă publică de vânzare de
obligaţiuni, situaţie motivată în parte de degradarea situaţiei financiare internaţionale care a
înăsprit condiţiile de finanţare, dar nu putem să nu remarcăm şi dezinteresul emitenţilor
români pentru acest instrument de finanţare care şi-a demonstrat utilitatea zeci de ani pe
pieţele mature de capital.
Declanşarea crizei financiare la nivel mondial şi primele efecte ale acesteia în
economia românească au descurajat companiile să apeleze la finanţarea prin emisiunea de
obligaţiuni deşi experienţa pieţor dezvoltate de capital a arătat că în perioadele de criză costul
finanţării este mai redus pe pietele de capital şi companiile pot avea acces la resurse financiare
cu mai multă uşurinţă decât din sistemul bancar aflat în contracţie. Companiile româneşti însă
nu şi-au însuşit această lecţie, iar singurul emitent de obligaţiuni corporatiste pe piaţa
românească a fost Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare care a împrumutat în
februarie 2009 130 de milioane de lei.
3. Analiza emisiunilor de obligaţiuni corporatiste din România
în perioada 1996-2009
Atractivitatea posibilităţii de finanţare a unei companii prin emisiune de obligaţiuni a
fost anulată pe piaţa de capital din România în principal din cauza instabilităţii economicofinanciare care a caracterizat economia românească, din lipsa de educaţie financiară şi
necunoaşterea acestor instrumente financiare atât de către potenţialii emitenţi, cât şi de către
investitori precum şi slaba dezvoltare a pieţei româneşti de capital, care nu a fost capabilă să
asigure lichiditate şi deci atractivitate acestor instrumente financiare.
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Pentru a realiza o analiză a finanţării prin emisiunea de obligaţiuni corporatiste am
sistematizat în anexa numărul 1 caracteristicile tuturor emisiunilor de obligaţiuni corporative
încheiate cu succes pe piaţa de capital din România până în prezent, ceea ce ne permite câteva
concluzii privind nivelul de dezvoltare al pieţei obligaţiunilor.
O primă observaţie ce trebuie făcută este că în toată perioada analizată numărul
ofertelor publice de vânzare de obligaţiuni a rămas foarte mic comparativ cu alte pieţe de
capital din regiune, ceea ce dovedeşte incapacitatea pieţei de capital româneşti de a atrage
emitenţi care doresc obţinerea de fonduri băneşti. De asemenea, aşa cum am remarcat anterior,
nu toate emisiunile de obligaţiuni lansate pe piaţă au fost încheiate cu succes.
Analiza evoluţiei valorii anuale a emisiunilor de obligaţiuni corporative, aşa cum arată
şi graficul din figura numărul 1, remarcăm menţinerea la un nivel foarte scăzut a finanţărilor
obţinute de companiile care au accesat această modalitate de finanţare, mai mult în ultimii trei
ani valoarea acestora a scăzut continuu fiind egală cu zero la nivelul anului 2008.

Figura 1. Valoarea anuală şi numărul emisiunilor de obligaţiuni corporatiste pe piaţa de capital
din România în perioada 1996-2007

Trendul crescător înregistrat după anul 2000 atât ca valoare, dar şi ca număr de
emisiuni atinge un maxim în 2006 neegalat până în prezent, cu un număr de cinci emisiuni şi
cu o valoare mai mare decât jumătatea intregii valori obţinute în ultimii treisprezece ani prin
emisiuni de obligaţiuni corporatiste.
Din valoarea totală a emisiunilor realizate ponderea cea mai mare o deţin cei trei
emitenţi străini, BIRD, BEI şi BERD, care cumulează 955 de milioane de lei reprezentând
mai mult de jumătate din totalul de 1599,8557 milioane de lei obţinute până în prezent de
companiile s-au finanţat prin emisiune de obligaţiuni.
Referitor la nivelul de subscriere trebuie menţionat faptul că, deşi au fost declarate
încheiate cu succes, nu toate cele douăzeci de oferte publice de obligaţiuni au avut un nivel de
subscriere de 100%, şase dintre ele nu au fost subscrise în totalitate
O altă observaţie care trebuie făcută priveşte domeniile din care provin emitenţii care
au adus până în prezent obligaţiuni pe piaţa românească: cei mai mulţi emitenţi provin din
sectorul bancar – 7 emitenţi români cu o valoare de 391,637 de milioane de lei şi 3 emitenţi
străini cu 955 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 84,17% din totalul fondurilor
obţinute. Cea de a doua categorie de emitenţi care a accesat cu succes finanţarea prin emisiune
de obligaţiuni o reprezintă societăţile de leasing cu o valoare mult mai mică decât cea a
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emitenţilor bancari doar 18,285 milioane de lei reprezentând mai puţin de 2% din totalul
valorii emisiunilor. Până acum numai un emitent provine din zona dezvoltătorilor imobiliari,
categorie care pe alte pieţe de capital este foarte bine reprezentată, cu o valoare destul de mică
a obligaţiunilor de aproape 5 milioane de lei. A doua tentativă de finanţare a unui emitent din
această categorie nu a reuşit să convingă investitorii reprezentând un eşec aşa cum am arătat
mai sus.
Preţul de vânzare pentru obligaţiunile care au făcut obiectul emisiunilor până în
prezent a fost eterogen, variind de la 2 şi 2,5 lei până la 36.000 de lei fără a avea o influenţă
decisivă în succesul ofertei pe piaţă. În general preţul obligaţiunilor emitenţilor bancari a avut
niveluri mai ridicate, peste 1.000 de lei, adresându-se în primul rând investitorilor
instituţionali.
În ceea ce priveşte rata dobânzii am remarcat că din cele 20 de emisiuni de obligaţiuni
zece au optat pentru o dobândă fixă şi zece pentru o dobândă variabilă, legată în cele mai
multe cazuri de rata dobânzii interbancare de pe piaţă. Distribuţia în timp arată că emisiunile
cu dobânzi variabile au fost preferate după anul 2003. Valoarea absolută a ratei dobânzii nu
poate fi comparată în timp fără a ţine cont de evoluţia ratei inflaţiei în acelaşi orizont de timp
aşa cum am discutat anterior.
4. Concluzii
În opinia noastră, evidenţierea particularităţilor şi analiza detaliată a emisiunilor de
obligaţiuni corporatiste arată că, deşi investitorii au declarat în repetate rânduri că piaţa de
capital din România este săracă în oportunităţi de investire, iar Bursa de Valori Bucureşti a
făcut în ultimii ani eforturi pentru popularizarea acestor instrumente de finanţare, emitenţii
români nu au apelat decât foarte rar şi pentru valori mici la această posibilitate de finanţare,
iar în ultimii doi ani au fost absenţi de pe segmentul ofertelor publice primare de obligaţiuni.
Considerăm că un rol, din păcate negativ în această direcţie, l-a avut însăşi Bursa de Valori
Bucureşti, care a impus condiţii rigide de acces la cota bursei pentru această categorie de
instrumente financiare, refuzând accesul pentru mai mulţi din cei câţiva emitenţi care au fost
agreaţi de investitori, contribuind la menţinerea unei lichidităţi scăzute a titlurilor şi a unei
pieţe secundare foarte slabe cu valori de tranzacţionare foarte mici. Un exemplu în acest sens
l-a reprezentat respingerea cererii de cotare la bursă pentru obligaţiunile unui emitent care a
dovedit că este agreat de investitori, International Leasing, şi care a fost admis la cota BVB
abia la a treia emisiune de obligaţiuni.
Bibliografie
Anghelache, G. (2004). Pieţe de capital: caracteristici, evoluţii, tranzacţii,Editura Economică,
Bucureşti
Anghelache, G., „Analiza pieţei de capital din România în 2006. Perspective pentru 2007”, Economie
teoretică şi aplicată, nr. 9 (504)/2006
Bursa de Valori Bucureşti – Raport anual 2007, www.bvb.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Annual report 2000, www.cnvmr.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Annual report 2001, www.cnvmr.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Annual report 2002, www.cnvmr.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Annual report 2003, www.cnvmr.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Annual report 2004, www.cnvmr.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Annual report 2005, www.cnvmr.ro
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – Annual report 2006, www.cnvmr.ro
Glen, L., Pinto, B., „Debt or Equity? How Firms in developing countries choose”, IFC Discussion
Paper, nr. 22, Washington, 1994
SSIF INTERCAPITAL INVEST – „Evoluţia pieţei de capital în 2007 şi perspective pentru 2008”
www.intercapital.ro
www.kmarket.ro – Bonds issues

652

Finanţele şi stabilitatea economică în contextul crizei financiare

653
Anexa 1

Nr.
crt.

Anul

1

1996

TOTAL
1.
2000

TOTAL
1.
2002
2.
TOTAL
1.
2003
2.

TOTAL
1.
2004

Emitent
SIDERCA
SA
INTERNATI
ONAL
LEASING
SA
STICLĂ
LUCSIL SA
INTERNATI
ONAL
LEASING
TBI
LEASING
IMPACT SA

RAIFFEISE
N BANK

Număr
de
obliga–
ţiuni
315.000

Preţ
(RON)

Obliga–
ţiuni
subscrise

Valoare
(mil RON)

2

223.650

0,63

3

Rata
do–
bânzii
(%)
57

315.000
88.000

2,5

223.650
88.000

0,63
0,22

1,5

60

88.000
74.242

3

88.000
74.242

0,22
0,2227

1

5

600.000

2,5

600.000

1,5

2

42

674.242
980.000

2,5

674.242
980.000

1,7227
2,45

3

6,5 (în
euro)

49.800

100

49.800

4,98

2

1.029.800
240.000

500

1.029.800
240.000

7,43
120

3

Varia–
bilă
LIBOR6
M
(pentru
$) + 4
[(BUBID
6M +
BUBOR
6M)/2] +
0,5
BUBOR
6M

Sca–
denţă

2.

BRD

20.000

2.500

20.000

50

3

3.

FINANSBA
NK

35.000

1.000

35.000

35

3

4.

BCR
LEASING

75.000

100

75.000

7,5

3

370.000
15.000

100

370.000
13.013

212,5
1,301

2

2.500

36.000
(10.000
USD)

2.410

86,76
(24.100.000
USD)

5

TOTAL
2005
1.

2.

S.C.
HEXOL
LUBRICAN
TS S.A.
S.C.
BANCA
TRANSILVA
NIA S.A.
Cluj-Napoca

(BUBID
6M +
BUBOR
6M)/2 +
0,75
6% (la
euro)
(BUBID
6M +
BUBOR
6M)/2 +
2,50
LIBOR6
M+
marjă
ajusta–
bilă(1)

Tip de
obligaţiune
Convertibile
(4:1)
Convertibile,
garantate
Convertibile
(1:15),
negarantate
Neconver–
tibile
garantate
Neconve–
rtibile,
garantate
Neconver–
tibile,
garantate

Neconver–
tibile,
negarantate
Neconver–
tibile,
negarantate
Neconver–
tibile,
negarantate
Neconver–
tibile,
garantate
Neconver–
tibile,
garantate
Convertibile,
negarantate

(1)

in funcţie de ratingul de credit suveran pe termen lung in valuta acordat României de Standard & Poor’s sau
ratingurile pe termen lung in valuta acordate de Moody’s pentru obligaţiunile guvernamentale româneşti
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Nr.
crt.

Anul

Emitent

3.

S.C.
AVICOLA
BUCU–
REŞTI S.A.

4.

S.C.
INTERNAŢI
ONAL
LEASING
S.A.
Bucureşti

TOTAL
1.
2006

PROCREDI
T BANK

Număr
de
obliga–
ţiuni
3.120.000

Rata
do–
bânzii
(%)
(BUBID
6M +
BUBOR
6M)/2 +
4
BUBOR
6M +
2,25

Preţ
(RON)

Obliga–
ţiuni
subscrise

Valoare
(mil RON)

2,5

3.120.000

7,8

3

48.000

100

48.000

4,8

4

3.435.500
70.000

500

3.183.423
80.500

100,661
40,25

3

8,5

Sca–
denţă

Tip de
obligaţiune
Convertibile,
negarantate

Neconver–
tibile,
garantate

Neconver–
tibile,
negarantate
Neconver–
tibile,
negarantate

2.

BANCA
CARPATIC
A SA SIBIU

400.000

100

367.992

36,8

3

3.

IFN
FORTUNA
LEASING(2)
BANCA
COMERCIA
LA
ROMANA
BANCA
INTERNATI
ONALA
PENTRU
RECONST
RUCTIE SI
DEZVOLTA
RE

28.000

100

18.150

1,815

4

2.000.000

100

2.428.278

242,827

3

(BUBID
6M +
BUBOR
6M)/2 +
1,75
BUBOR
6M +
3,00
7,25

525.000

1.000

525.000

525

3

6,5

Neconver–
tibile,
negarantate

3.023.000
3.000.000

100

3.419.920
3.000.000

846,692
300

7

7

Neconve–
rtibile,
negarantate

3.000.000
13.000

10.000

3.000.000
13.000

300
130

10

11,25

Neconver–
tibile,
negarantate

13.000

-

13.000

130

-

-

4.

5.

TOTAL
1.
2007

TOTAL
1.
2009

TOTAL

BANCA
EUROPEA
NĂ DE
INVESTIŢII
BANCA
EUROPEA
NA
PENTRU
RECONST
RUCTIE SI
DEZVOLTA
RE
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Convertibile,
negarantate
Neconver–
tibile,
negarantate

-
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Rezumat. Lucrarea prezintă opiniile reprezentaţilor a trei bănci importante din
România (Banca Comercială Română, BancPost şi Raiffeisen Bank) cu privire la etică şi
responsabilitate socială, opinii rezultate în urma unui focus grup organizat de autori. Temele
discutate sunt plasate în contextul crizei economic-financiare actuale şi al impactului acesteia
asupra interacţiunii băncilor cu comunitatea.
Cuvinte-cheie: etică; bănci; responsabilitate; România.
Coduri JEL: G21,M14.
Cod REL: 11C.
1. Introducere
Etica este un concept important, mai ales în contextul unei lumi modificate de
dereglementare, avans tehnologic, scandaluri şi crize «începând de la comerţ, bănci, asigurări
până la cheltuielile false ale managerilor» (Dalla Costa,1998), cu atât mai mult atunci când
încrederea este factorul motivator, cum este cazul în lumea finanţelor. Definită drept studiul
moralităţii şi stabilind criteriile pentru evaluarea morală, etica a fost preocuparea sistemului
financiar încă de la începuturile sale, concentrând moralitatea, dreptate şi raţionalitate
economică cu un simţ al interesului personal, reprezentat de elemental comercial al băncilor.
Etica de afaceri poate fi clasificată în etica individuală şi colectivă, după modul de
interacţiune cu mediul extern. Etica individuală, element fundamental al eticii colective, este
extrem de importantă într-o societate în care interesul individual este adeseori plasat deasupra
interesului general al comunităţii. Prin urmare, etica la nivel colectiv va duce la
responsabilitate socială, considerată o legătură directă a bâncii cu comunitatea. Băncile
recunosc în prezent faptul că activitatea lor internă (chiar şi extinsă la nivelul unui sistem
financiar) nu poate fi separată de activitatea macroeconomică externă a mediului de afaceri
naţional şi internaţional. S-a determinat faptul că firmele sunt responsabile social pentru a
produce o valoare mai mare pentru clienţii lor, fie prin contribuţia către comunitate, grija
pentru mediu sau alte activităţi legate de cele mai bune practici ale eticii colective.
2. Etica şi responsabilitatea în lumea bancară
Principala problem a eticii de afaceri, cu atât mai mult în cazul băncilor, este
încrederea.”Rolul bancherilor este acela de gestionare bazată pe încredere” (Green, 1989),
asigurând încrederea investitorilor într-un sistem menit să le păstreze şi eventual, augmenteze
capitalul.
O industrie sau o companie ce pierde încrederea clienţilor săi sau a comunităţii din
care face parte se îndreaptă, pe termen lung, către eşec. Din păcate, mediul de afaceri se
concentrează exclusiv pe pedepsirea erorilor etice, în locul unui demers constructiv ce
facilitează şi recompensează comportamentul etic. Cu toate acestea, piaţa are la dispoziţie
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modalitatea de penalizare a companiilor care nu au un comportament adecvat, mai ales din
punctul de vedere al eticii colective. Începând cu 1999, Dow Jones Sustainability Index
(DJSI), cu privire la companiile implicate în practici sustenabile, oferă un instrument adecvat
de analiză a sectorului privat, cu menţiunea că în acesta se iau în considerare doar companiile
listate la bursă. DJSI consideră trei elemente ale analizei unei firme din punctul de vedere al
sustenabilităţii: 1. Impactul asupra mediului; 2. Elementul economic (inclusiv guvernanţa
corporativă; 3. Impactul social (inclusive filantropia şi capitalizarea social). Astfel,
performanţa investiţiilor responsabile din punct de vedere social, în perspectiva unei activităţi
responsabile, precum şi strategia implementării practicilor sustenabile în afaceri (McKinsey et
al., 2000, Greene, 2003, Finch, 2005), trebuie considerate de către potenţialii investitori şi
clienţi, permiţând recompensarea şi/sau pedepsirea, după caz.
Datorită nevoii de încredere în afacerile bancare şi a eroziunii acesteia în ultimii ani,
cauzate de scandaluri şi crize, lumea financiară se confruntă cu o tendinţă de implementare a
codurilor etice, la nivel local, naţional sau internaţional. Instituţii internaţionale cum ar fi FMI,
Banca Mondială sau Basel Committee au creat standarde menite să crească încrederea
mediului de afaceri în lumea financiară. Exemple de astfel de coduri sunt: Principiile pentru
Supravegherea Bancară – Concordatul de la Basel, introduse de Basel Committee pentru
supravegherea băncilor în 1983 (revizuite prin standardele Basel II în 2004); Codul de Bune
Practici în transparenţă în politicile financiar-monetare al FMI din 1999. Cu excepţia acestor
standarde universal acceptate, fiecare bancă deţine propriul cod de comportament etic, ce
reuneşte valorile şi credinţele băncii în cauză, la care să adere toţi angajaţii. Evident, există
nevoia de claritate în comunicarea valorilor etice cheie, precum şi nevoia unei implementări
corecte a mecanismelor menite să asigure o activitate în concordanţă cu aceste valori. Una
dintre soluţiile găsite a fost angajarea de « ofiţeri etici », a căror funcţie este de control,
instruire şi consultare pe problemele etice cu care angajaţii se pot confrunta în activitatea lor
zilnică. Extrem de important pentru implementarea corectă a unui sistem etic într-o bancă este
valoarea pe care echipa managerial a pune pe comportamentul etic, aşa cum este ea percepută
de angajaţi.

Sursa: Transparency International, 2009.
Figura 1. Indicele de percepţie a corupţiei în România – noiembrie 2009

Plasarea României printre cele mai corupte ţări din Europa afectează lumea financiară
locală, deşi există voci care să argumenteze că mare parte din corupţie provine din
administraţia publică, nu din companii private. Cu toate acestea, un mediu corupt creşte
nevoia băncilor de a adera la un set de valori menit să asigure un comportament stabil. Pe de
altă parte, un mediu relativ sigur în România asigură lipsa unor probleme majore, cum ar fi
spălarea de bani, care nu au fost pe firmamentul problemelor etice legate de lumea bancară în
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ultimii 20 de ani. Lipsa de conectare, în majoritatea cazurilor, cu figuri controversate, în
general din lumea politică, a fost o atitudine menţinută de majoritatea băncilor româneşti şi a
ajutat la păstrarea unei imagini bune, mai ales după evenimentele anilor 90 cu o serie de
falimente răsunătoare şi jocuri piramidale. O altă problemă de luat în considerare este faptul
că majoritatea băncilor prezente în piaţă fac parte din entităţi multinaţionale, prin urmare,
fiind în situaţia de a adera la o gamă largă de regulamente şi reglementări, precum şi moravuri
locale în activitatea lor internaţională. O serie de probleme etice întâlnite la nivel internaţional
de acestea nu se regăsesc şi pe piaţa din România, cum ar fi: finanţarea comerţului cu arme,
finanţarea industriilor ce afectează în mod evident mediul înconjurător sau, în altă direcţie,
probleme sociale, cum ar fi problematica homosexualităţii.
3. Dilemele etice şi responsabilitatea socială în opinia băncilor din România
Trei bănci comerciale importante pe piaţa din România (BCR, BancPost şi Raiffeisen
Bank) au primit, prin reprezentanţii lor, o serie de întrebări în timpul unui focus grup extins pe
problem de etică şi responsabilitate, cum ar fi:
- Consideraţi că băncile au o responsabilitate socială? Cât de etică este intrarea
băncilor în posesia imobilelor rezidenţiale în caz de neplată ?
- Cum comentaţi, din perspectivă etică, acceptarea de fonduri guvernamentale sub
formă de subvenţii sau refinanţări şi relocalizarea acestor fonduri către băncile-mamă din alte
ţări?
- Cum se implică băncile în societate? De exemplu, cum sprijină băncile sistemul de
economisire, ce acţiuni întreprind pentru a creşte încrederea în economisire?
În continuare, este prezentată o sinteză a răspunsurilor lor.
După cum declară reprezentanţii celor trei bănci considerate, responsabilitatea social
este extreme de importantă pentru băncile din România, mai ales datorită efectelor colaterale.
Există de obicei trei domenii în care băncile se implică: educaţie (în special educaţie
financiară), antreprenoriat şi probleme sociale. Una dintre băncile considerate în focus grup,
respectiv BCR, a menţionat o serie de proiecte proprii în aceste direcţii: BCR Speranţe (în
parteneriat cu good.bee, Radio România, Erste Foundation, Salvaţi Copiii, Romani CRISS),
care se ocupă cu sprijinirea educaţiei muzicale şi a talentelor muzicale; Finanţele Mele, un
program menit să îmbunătăţească educaţia financiară a studenţilor şi elevilor (în parteneriat cu
Junior Achievement Romania) prin sistemul „învaţă făcând” cu ajutorul unor voluntari din
bancă; un parteneriat strategic cu organizaţia Salvaţi Copiii, menit să îmbunătăţească educaţia
grupurilor vulnerabile şi să reintegreze copiii în şcoli şi comunităţi.
Includerea unor produse responsabile social în oferta bancară poate duce la progres în
ceea ce priveşte bunurile şi serviciile, inovaţii în management şi, nu în ultimul rând,
îmbunătăţirea imaginii publice. Valoarea unei bănci rezidă în abilitatea sa de a menţine o
imagine publică sănătoasă, de a oferi servicii de bună calitate clienţilor evident, generând
încredere. Campaniile de responsabilitate socială ajută la îndeplinirea acestor obiective,
sprijinind demersul băncilor de a crea un mediu optim pentru afaceri.
În această direcţie, cei trei reprezentanţi ai băncilor din România au fost de acord cu
nevoia de susţinere a unei implicări active în viaţa comunităţii. Un aspect de considerat este
motivaţia pentru care băncile ar trebui să îşi îndrume clienţii înspre economisire.
Reprezentanţi ai Raiffeisen Bank menţionează că băncile trebuie să îşi îndrume clienţii cât se
poate de mult înspre planuri de economisire, cu alternative de investire, în timp ce sprijinăo
strategie naţională de creştere a nivelului economiilor populaţiei. Siguranţa oferită de o
investiţie, incluzând aici şi fondurile de pensii, este considerată a fi benefică pentru o
economie. Iniţiativele de îmbunătăţire a comunicării în vederea creşterii gradului de
economisire (cum ar fi oferirea de pliante) sunt noi în piaţă şi trebuie orientate înspre un
mediu cunoscut clientului, orientat către generaţia tânără, pentru a crea o anume disciplină
financiară. Reprezentantul BancPost reaminteşte importanţa unei politici guvernamentale
responsabile social, cu scopul de a asigura un grad de informare optim pentru populaţie.
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Beneficiile unei populaţii corect informate şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte
investiţiile şi economiile sunt multiple: creşterea gradului de siguranţă financiară, posibilitatea
oferirii de produse şi servicii mai complexe, mai multe fonduri orientate înspre bănci. Unul
dintre domeniile în care această strategie a funcţionat este utilizarea fondurilor private de
pensii, nu neapărat ca modalitate de economisire, mai degrabă ca mecanism de transfer al
managementului de fonduri. Comparativ cu restul ţărilor europene, şi chiar şi cu ţările vecine,
România are un succes relativ limitat în această direcţie, precum şi în cea a ipotecilor, în
general din cauza faptului că este vorba de un model, formă fără fond, importat per se întru-o
piaţă mai puţin sofisticată decât cea care a generat modelul. De asemenea, este de considerat
faptul că nevoia trebuie să fie mai fin adaptată la cerinţele pieţei.
În legătură cu reposesia caselor, deşi reprezentanţii băncilor sunt de acord cu privire la
faptul că, în România, acest tip de eveniment nu este întâlnit pe scară largă, au existat cazuri,
mai ales în ultimul an, de intrare în posesia băncilor a automobilelor unor proprietari în
incapacitate de plată. În cazul „improbabil” al nevoii de utilizare a mecanismului de intrare în
posesie în cazul unui imobil rezidenţial, băncile sunt de acord că un sistem de închirirere către
proprietarul anterior, care să permită reducerea impactului social al unei asemenea acţiuni,
este de preferat.
În problematica subvenţiilor şi sprijinului guvernamental, răspunsurile sunt din nou la
unison: o atfel de practică nu este nici dezirabilă, nici etică. Totuşi participanţii consideră
nevoia de clarificare a faptului că, în România, spre deosebire de Statele Unite ale Americii,
băncile nu au dreptul să primească subvenţii guvernamentale direct, sprijinul putând să vină
prin măsurile de reducere a rezervei obligatorii. Exemplificarea vine prin reducerea din 2009
de la 40% la 25%. Mai mult, acordul tacit pe piaţa din România este că fondurile
disponibilizate prin această reducere trebuie păstrate în ţară şi nu relocalizate către alte pieţe.
Cu toate acestea, o bancă este o întreprindere comercială într-o piaţă liberă, orientată spre
profit, prin urmare, în cazul posibilităţii de câştiguri suplimentare pe alte pieţe, există
consensul că fondurile vor fi transferate spre pieţele mai profitabile, cu excepţia cazurilor în
care acest lucru ar avea un impact social extrem.
În concluzie, cele trei bănci considerate în focus grup au fost de acord asupra nevoii de
încredere, mai ales într-o piaţă emergentă, importanţei unui comportament etic în câştigarea şi
menţinerea acestei încrederi şi interacţiunii dintre încredere şi comportament responsabil din
punct de vedere social.
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Anexă
Cod de comportament bancar într-un mediu fragil –
exemplu al băncilor nigeriene – problematică
(1) Conflict de interese
(2) Abuz de încredere sau poziţie
(3) Transparenţă
(4) Utilizarea incorectă a informaţiei
(5) Abuz de informaţie şi acţiune privilegiată
(6) Oferirea şi acceptarea de mită
(7) Neconformitatea cu standardele şi reglementările
(8) Încurajarea unui comportament non-etic
Sursa: Code of Ethics in Banking and Finance.

659
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Rezumat. Lucrarea prezintă tehnologia informatică de utilizare a serviciilor web
(notaţie WS) folosită în aplicaţiile realizate în cadrul Direcţiei IT din SIF Banat-Crişana SA.
Parafrazând titlul unei renumite cărţi de programare a calculatoarelor „Algoritmi +
Date = Programe”, investiţia pe piaţa de capital necesită, pe lângă o bază de cunoştinţe
solidă formată din metode de evaluare a investiţiilor, tehnici de predicţie, metode de calcul al
riscului investiţional, metode de monitorizare permanentă a oportunităţilor de investiţie etc. şi
prelucrarea unui volum de date cât mai actuale şi în timp cât mai scurt. Tocmai de aceea,
autorul consideră de cea mai mare importanţă accesul investitorului la datele primare de pe
piaţa de capital (date financiare, rezultate economice ale emitenţlor, cotaţii, cursuri,
indicatori sintetici etc.) prin mijloace moderne oferite de noile tehnologii informatice din care
fac parte şi serviciile web.
Cuvinte-cheie: servicii web; tehnologia informaţiei; HTTP; XML.
Cod JEL: M15.
Cod REL: 14Z.
Introducere
Întrucât noţiune de „web” se asimilează în mod curent cu cea de Internet, vom spune
de la început ca WS nu sunt ceea ce numim „servicii oferite de Internet” adică: accesare de
pagini web (protocol HTTP), transferul de fişiere (protocol FTP), poşta electronică (SMTP
sau POP5) şa, ci reprezintă o tehnologie de comunicare distribuită bazată pe componente
software slab cuplate realizată prin standardele Internet HTTP şi XML.
1. Web-service
Apărute ca idee în 1997 şi dezvoltate cu precădere din 2002, se apreciază că WS vor
revoluţiona accesul şi transferul de informaţii pe Internet, contribuind la dezvoltarea şi
răspândirea utilizării de aplicaţii bazate pe servicii.
Utilizarea mai eficientă a puterii de calcul de care dispun serverele interconectate de
astăzi cât şi asigurarea unui flux mărit de accese la aceste sisteme au dus la dezvoltarea
conceptelor de „cloud-computing” şi „service-oriented architecture” (SOA) ca tehnologiile de
bază pentru viitoarele aplicaţii informatice complexe.
Modelul WS are la bază paradigma „publicare-căutare-interogare”. Un server de WS
înscrie într-un registru pe Internet WS oferite şi metodele de acces la informaţiile sale prin
procedura de publicare. O aplicaţie client accesează (caută) într-un registru de WS (procedura
de căutare), iar apoi prin procedura de interogare solicită şi primeşte de la server informaţiile
necesare în format XML.
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Figura 1.1. Caracteristicile generale ale WS
Faţă de sistemele distribuite consacrate CORBA, DCOM, RPC standardul WS
propune un sistem distribuit care asigură:
• Interoperabilitate. Este asigurată de folosirea XML, care înlocuieşte
standardele proprietare folosite de celelalte sisteme distribuite de comunicare prin mesaje.
Practic, prin această tehnologie calculatoarele comunică date şi servicii între ele indiferent
de sistemul de operare, de softul de web-server sau de bazele de date pe care le utilizează.
• Traversarea firewall. Este realizată prin folosirea protocolului HTTP (deci a
portului 80) folosit de toate browserele spre deosebire de alte sisteme care necesită
deschiderea altor porturi, ceea ce poate ridica probleme de securitate a reţelei.
2. Importanţa WS pentru piaţa de capital
Departe de a cuprinde multitudinea de aplicaţii posibile bazate pe WS, două din
domeniile de utilizare importante se cer imediat semnalate:
2.1. Accesul prin aplicaţii de tip WS-client la date primare
Analişti de investiţii, traderii, cercetătorii, investitorii, studenţii etc. care utilizează
informaţiile financiare oferite de diverşi provideri pe Internet – în mod gratuit sau pe bază de
abonament plătit – depun o muncă nu tocmai uşoară pentru colectarea din multitudinea de
tablele şi grafice a datelor de care au nevoie pentru o prelucrare ulterioară. Practic au acces
doar vizual la informaţie sub formă de rapoarte pe care de obicei le salvează în Excel sau baze
de date. Desigur că există şi funcţii în mediile de dezvoltare pentru citirea de informaţii din
paginile web, dar cum aspectul acestora se schimbă utilizarea acestei metode nu e uşoară.
Prin implementarea de WS instituţiile financiare sau firmele specializate în furnizarea
de informaţii financiare pot oferi date primare accesibile online utilizatorilor, eliminând uneori
procesul de stocare locală a datelor şi oferind direct posibilitatea prelucrării acestora sub
forma rapoartelor dorite.
2.2. Accesul la WS de prelucrare a informaţiilor proprii
Astăzi dezvoltatorul unei aplicaţii informatice economico-financiare este pus în
situaţia de a cumpăra biblioteci cu programe specializate sau de a scrie propriile rutine de
calcul pentru întreaga gamă de indicatori statistici, de eficienţă, de rentabilitate etc. pentru
domeniul său de analiză.
Utilizând – asemenea unor subrutine – rezultatele unor WS specializate, uşor
accesibile aplicaţiile pot deveni mai uşor şi mai rapid de realizat.
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2.3. WS oferite de Bursa de Valori Bucureşti
Ca exemplu de WS disponibile pe piaţa de capital din Romania, semnalăm site-ul BVB
care oferă trei categorii de informaţii:
• Informaţii de tranzacţionare;
• Informaţii emitenţi şi emisiuni;
• Informaţiii financiare.
2.4. Spre analiza investiţională şi tranzacţionrea automată
Autorul consideră că vremea tranzacţiilor pe pieţele de capital făcute prin prelucrarea
manufacturieră a datelor disponibile va apune pentru marile societăţi de investiţii. Oricât de
buni specialişti ar avea, inundaţia de informaţii de pe piaţa de capital, multitudinea factorilor
de influenţă şi corelarea lor va necesita implementarea de platforme informatice complexe de
analiză şi tranzacţionare automate. Realizate modular, cu dezvoltare iterativă, acestea vor
permite culegerea de date online, actualizarea rapidă a propriilor baze de date, analiza rapidă a
oportunităţilor de investiţii din piaţă, simularea în diverse scenarii de evoluţie a pieţei etc.
3. Aplicaţiii informatice realizate la SIF Banat-Crişana
3.1. Prezentarea de ansamblu
În cadrul Direcţiei IT din SIF Banat-Crişana SA autorul a dezvoltat o suită de
programe noi ce folosesc informaţii preluate din WS oferite de BVB, care completează
aplicaţiile din Intranet folosite la monitorizarea SC din portofoliu, calcularea activului net,
tranzacţionarea de acţiuni, analiza pieţei de capital etc. Dintre caracteristici amintim:
• S-au folosit mediul de dezvoltare de aplicaţii web (pentru Intranet) sau desktop
Visual Studio 2008, care include tehnologiile Microsoft NET 3.5 Framework, LINQ for
XML.
• Programarea accesului la WS oferite de BVB s-a realizat atât prin metoda „proxyserver” (cea mai recomandată), cât şi prin accesarea directă a fişierului XML generat de
interogare (metodă mai simplă). S-au experimentat chiar şi scripturi în pagini HTML, care
însă necesită setări speciale în browser pentru a funcţiona corect.
• Aplicaţiile de Intranet sunt în format .ASPX pentru afişarea tabelară sau grafică
rapidă a indicatorilor economico-financiari, iar pentru monitorizarea unei zile întregi de
tranzacţionare s-au realizat programe în format .EXE.
• O altă categorie o reprezintă programele de tip ETL (extract-transform-load) prin
care se actualizează propriile baze de date din serverul MS-SQL, care asigură „materia primă”
pentru aplicaţiile de sceening a pieţei de capital.
3.2. Exemple de aplicaţie folosind WS BVB
3.2.1. Aplicaţii de stocare şi afişare a datelor despre emitenţi
Datele despre emitenţi grupate pe două secţiunii (BSE şi BER) oferite de WS BVB
sunt periodic folosite pentru actualizarea şi completarea propriei baze de date. Foarte utile în
secţiunea BSE sunt datele despre obligaţiunile municipale şi de stat tranzacţionate pe BVB.
Pentru afişarea unui singur emitent datele sunt preluate prin program WS-client de pe site-ul
BVB.
3.2.2. Aplicaţii de analiză financiară
Pentru a analiza rezultatele financiare ale emitenţilor pe BVB, analiştii de la SIF
Banat-Crişana au la dispoziţie pe Intranet modelul de bilanţ redus cu date la an, semestru şi
trimestru, pe patru categorii distincte: companii, bănci, societăţi de asigurare şi societăţi de
investiţii financiare (SIF-uri). Datele obţinute de programe WS-client sunt fie stocate pe
propriul server de baze de date, fie afişate direct în cazul uni singur emitent. Datele stocate
permit o analiză financiară prin agregarea datelor pe diverse criterii (categorie sau ramură
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economică) sau „screening”-ul emitenţilor conform unor algortmi de calculare a
performaţelor. Folosind Microsoft Chart Control for .NET Framework s-a realizat un
program simplu de prezentare grafică a principalelor date de bilanţ pe ultimii 5 ani pentru un
emitent.
3.2.3. Program de monitorizare online
Pentru urmărirea evoluţiei preţurilor de-a lungul unei zile de tranzacţionare s-a realizat
şi un program Windows-apllication (format .EXE) ce rulează în background pe o staţie de
lucru şi captează periodic toate modificările de preţ.
3.2.4. Program de selectare şi afişare a fluxurilor de ştiri
Dezvoltate pe aceeaşi tehnologie XML fluxurile de ştiri (RSS) prezintă informaţii
economice şi financiare din cele mai diverse surse media. Pe Intranet s-a postat şi un program
propriu de preluare selectivă a informaţiilor de interes.
3.3. Concluzii
Realizarea primei generaţii de aplicaţii WS-client bazată pe informaţiile disponibile de
pe site-ul BVB a permis accesul analiştilor la date cât mai actuale, iar dezvoltatorilor de
aplicaţii informatice familiarizarea cu o nouă tehnologie care se impune din ce în ce mai mult.
4. Concluzii
O piaţă de capital activă are nevoie permanentă de informaţii corecte şi actuale. De
aceea dezvoltarea de WS trebuie să constituie o prioritate pentru instituţiile ce dispun de
informaţii economico-financiare.
Pe de altă parte instituţiile de cercetare, de statistică, de învăţământ superior de profil şi
binenţeles firmele de software pot dezvolta instrumente de analiză a pieţei de capital sub
forma unor WS, care în timp vor concura cu actualele biblioteci de programe de calcule
statitstice şi matematice de pe piaţa aplicaţiilor informatice.
În era informaţională ecuaţia „Algoritmi+Date=Programe” se rezolvă pe Internet.
Abrevieri
IT – information technologie – tehnologia informaţiei
WS – web services – tradus prin servicii web
BVB – Bursa de valori Bucureşti
HTTP – HiperText Transfer Protocol – protocolul cel mai utilizat în Internet şi folosit
de WS
XML – eXtensible Markup Language – formatul standard de metalimbaj în care se
transmit mesajele de tip descriere WS, interogare şi răspuns folosite de WS
Bibliografie
Microsoft – Course 2524 – Developing XML Web Services using Microsoft ASP.Net
Microsoft ASP NET 3.5 Documentation
Microsoft Chart Control for .NET Framework Documentation
MSDN – Web services
Thomson Reuters – Datastream documentation
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CONEXIUNEA DINTRE RATELE DOBÂNZILOR
BANCARE ŞI INTERBANCARE
Gabriel BISTRICEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
bistriceanugabriel@yahoo.com
gabriel.bistriceanu@gmail.com
Rezumat. Ratele dobânzilor interbancare constituie principalul factor determinant al
dinamicii ratelor de dobândă bancare practicate de bănci la depozitele şi creditele clienţilor
nebancari. Conexiunea dintre ratele dobânzilor bancare şi interbancare în România are
optimul empiric diferit de 1, datorită mai multor factori, printre care: adâncimea redusă a
pieţei monetare, gradul de concentrare bancară uşor peste moderat, grad relativ redus de
intermediere financiară, riscurile bancare de credit, rată a dobânzii, lichiditate, maturitatea
produselor bancare, fixitatea sau variabilitatea ratelor de dobândă bancare, percepţia
băncilor cu privire la modificarea ratelor de dobândă interbancare şi de politcă monetară.
Cuvinte-cheie: rata dobânzii interbancare; rata dobânzii la credite; rata dobânzii la
depozite; conexiune; optim.
Cod JEL: G21.
Cod REL: 11C.
1. Conceptul de conexiune dintre ratele dobânzilor bancare şi interbancare
Modificările ratei dobânzii de politică monetară a băncii centrale şi/sau aşteptările
agenţilor din economie cu privire la aceste modificări generează modificări ale ratelor
dobânzilor interbancare de pe piaţa monetară (ratele dobânzilor la depozitele interbancare).
Mai departe, aceste schimbări ale ratelor interbancare generează modificări ale ratelor
dobânzilor practicate de bănci la depozitele şi creditele clienţilor nebancari. Numim
conexiunea dintre ratele dobânzilor bancare şi interbancare interacţiunea (legătura) dintre
acestea din urmă. În cazul relaţiei dintre modificarea ratei dobânzii interbancare şi
modificarea ratei de dobândă la depozitele sau creditele clienţilor nebancari, mărimea
conexiunii dintre acestea reprezintă raportul dintre modificarea ratei dobânzii la depozitele
clienţilor (sau la creditele clienţilor) şi variaţia ratei dobânzii interbancare. Optimul teoretic
(sau nivelul de echilibru, pe termen lung) al conexiuni este 1 (adică la o modificare cu z
puncte procentuale a ratei dobânzii interbancare, rata dobânzii la depozitele (respectiv
creditele – clienţilor să se modifice cu z puncte procentuale).
Datorită faptului că, pe lângă rata dobânzii interbancare, există şi alţi factori
determinanţi ai ratelor dobânzilor la depozitele şi creditele clienţilor, optimul empiric al
coeficientului conexiunii diferă de 1.
Propunem determinarea optimului empiric al conexiunii dintre ratele dobânzilor
bancare şi interbancare prin utilizarea următoarelor ecuaţii de regresie:

Δ ( rd _ depozite ) = α × Δ ( ROBOR ) + ω
Δ (rd _ credite) = β × Δ ( ROBOR ) + μ
în care:

(2.1)
(2.2)

Δ(ROBOR) = modificarea, în puncte procentuale, a ratei dobânzii interbancare;
Δ(rd _ depozite) = modificarea în puncte procentuale a ratei dobânzii la depozitele
clienţilor plasate la bănci;
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Δ(rd _ credite) = modificarea în puncte procentuale a ratei dobânzii la creditele
acordate de bănci clienţilor;
α = optimul empiric al coeficientului conexiunii dintre modificarea ratei dobânzii
interbancare şi modificarea ratei dobânzii la depozitele clienţilor. De regulă, α > 0 ;
β = optimul empiric al coeficientului conexiunii dintre modificarea ratei dobânzii
interbancare şi modificarea ratei dobânzii la creditele clienţilor. De regulă, β > 0 ;
ω = rezidual al ecuaţiei (2.1) care exprimă alţi factori cauzali ai ratei dobânzii la
depozitele clienţilor, diferiţi de rata dobânzii interbancare;
μ = rezidual al ecuaţiei (2.2) care exprimă alţi factori cauzali ai ratei dobânzii la
creditele clienţilor diferiţi de rata dobânzii interbancare.
În condiţiile unui eşantion de date statistice lunare, cu ajutorul coeficienţilor
conexiunii estimaţi empiric se poate determina timpul în luni necesar realizării conexiunii
totale (optim teoretic 1) dintre ratele dobânzilor bancare şi interbancare – adică timpul necesar
pentru preluarea totală a modificării ratei dobânzii interbancare de către rata dobânzii la
depozitele (respectiv creditele clienţilor). Propunem determinarea acestui timp necesar ca un
raport dintre 1 şi optimul empiric al coeficientului conexiunii.
În opinia noastră, mărimea conexiunii dintre ratelor dobânzilor la depozitele şi
creditele clienţilor şi ratele dobânzilor interbancare are următorii determinanţi, mai mult sau
mai puţin cuantificabili cantitativ:
►adâncimea pieţei monetare. Volumul ridicat de tranzacţii cu depozite interbancare
dintre bănci influenţează în mod pozitiv mărimea conexiunii dintre ratele dobânzilor la
creditele clienţilor şi cele interbancare, şi invers: un volum redus de tranzacţii interbancare cu
depozite reduce conexiunea dintre ratele de dobândă;
►constrângeri ale mişcării capitalurilor. Dacă există limitări în ceea ce priveşte
circulaţia capitalurilor în sistemul financiar, atunci conexiunea ratelor dobânzilor scade. Cu
cât circulaţia capitalurilor are libertate mai mare, cu atât impulsurile de modificare a ratelor
dobânzilor interbancare se vor transmite mai rapid către ratele dobânzilor practicate de bănci
la depozitele şi creditele clienţilor;
►competiţia bancară. Competiţia bancară determină băncile să preia mai rapid (sau să
nu întârzie prea mult) scăderile ratelor de dobândă interbancare prin ratele dobânzilor la
creditele acordate clienţilor, iar creşterile ratelor dobânzilor interbancare către ratele
dobânzilor la depozitele clienţilor. Cu cât mai mare este competiţia, cu atât mai ridicată este
conexiunea ratelor dobânzilor. Un grad ridicat de competiţie între bănci implică (sau este o
consecinţă a) o marjă redusă între rata dobânzii la credite şi rata dobânzii la depozite şi
influenţează comportamentul stabilirii ratelor dobânzilor de către bănci. Totuşi, acest efect
poate să fie diferit, depinzând de direcţia modificării în rata de dobândă a băncii centrale. În
cazul unei competiţii ridicate, pe partea de activ, ratele de dobândă la împrumuturi pot
reacţiona mai puţin intens la creşterea şi mai rapid la scăderea ratei de dobândă de piaţă
interbancară, având loc o mişcare de sens opus pentru partea de pasiv, şi anume creşterea ratei
dobânzii băncii centrale generează o creştere de un ritm mai mare a ratei dobânzii la depozite,
iar reducerea ratei dobânzii băncii centrale determină o scădere de un ritm mai mic al ratei
dobânzii la depozite;
►intermedierea financiară. Majorarea activelor fondurilor deschise de investiţii şi
inovaţiile financiare (de exemplu, instrumente financiare derivate) generează un efect de
creştere (sau cel puţin nediminuarea sau scăderea lentă) a ratelor dobânzilor practicate de
bănci la depozitele clienţilor (mai ales populaţiei). Toate celelalte forme de finanţare
nebancară (prin piaţa de capital şi prin societăţi financiare – nebancare) ar putea determina
majorări ale mărimii conexiunii dintre ratele dobânzilor interbancare şi cele aferente creditelor
acordate de bănci clienţilor (mai ales companiilor) şi scăderi ale spread-ului ratelor dobânzilor
la credite faţă de ratele dobânzilor interbancare;

665

666

Economie teoretică şi aplicată. Supliment

►proprietatea privată a sectorului bancar influenţează direct proporţional
magnitudinea conexiunii ratelor dobânzilor;
►costurile operaţionale ale băncilor (costurile cu personalul şi cele cu administrarea şi
funcţionarea reţelei bancare). O pondere mai mare a costurilor operaţionale în total costuri ale
băncii implică o conexiune mai redusă şi invers;
►ponderea veniturilor non-dobândă în total venituri bancare. Cu cât este mai mare
această pondere, cu atât mai rapid băncile în această situaţie vor reduce ratele dobânzilor la
credite ca răspuns la scăderea randamentelor interbancare şi invers;
►riscul de credit, care reflectă posibilitatea ca unele împrumuturi să nu fie rambursate
în totalitate la termenul corespunzător. Riscul de credit poate fi cuantificat prin ponderea
creditelor îndoielnice (sau restante) în total credite. În general, dacă băncile au un grad ridicat
de diversificare pe clienţi, atunci riscul de credit este în legătură directă cu ciclul activităţii
macroeconomice. Dacă gradul de diversificare pe debitori este relativ redus, atunci riscul de
credit trebuie evaluat la nivelul individual al fiecărui client. Un risc de credit în creştere
generează o mărime redusă a conexiunii dintre ratele dobânzilor la credite şi ratele dobânzilor
interbancare sau, cu alte cuvinte, spreadul (diferenţa) dintre rata dobânzii la creditele clienţilor
şi rata dobânzii interbancare relevantă consemnează creştere la rândul său. De altfel, acest
spread reprezintă marja de risc de credit; de exemplu, rata dobânzii variabile la un credit
acordat clientului = rata dobânzii interbancare + marja de risc de credit. În perioade de
recesiune economică sau încetinire economică sectorială sau pe ansamblul economiei
naţionale, marja de risc de credit se majorează;
►riscul de rată a dobânzii (cuantificat prin volatilitatea ratelor de dobândă
interbancare). În condiţiile unei volatilităţi reduse a ratelor dobânzilor interbancare, băncile
preiau mai rapid modificările randamentelor interbancare către ratele dobânzilor practicate în
relaţiile cu clienţii nebancari. În schimb, o volatilitate amplă a ratelor dobânzilor interbancare
determină o conexiune mai scăzută;
►riscul de lichiditate (riscul ca o bancă să nu aibă suficiente disponibilităţi băneşti de
a acoperi retragerile din depozite ale clienţilor şi din alte conturi ale clienţilor cu solduri
creditoare; în aceste condiţii, banca îşi va acoperi necesarul de fonduri la un cost mai ridicat)
şi nevoile suplimentare de resurse băneşti ale băncilor. O creştere a riscului de lichiditate şi a
nevoilor de resurse ale băncilor reduce conexiunea, majorând prima de lichiditate, pe care le
implică acestea, şi costul resurselor băncii;
►ciclul activităţii economice influenţează direct proporţional mărimea conexiunii
ratelor dobânzilor. De exemplu: în timpul recesiunii economice, prima de risc şi ratele
dobânzilor la creditele acordate de bănci şi la depozitele clienţilor plasate la bănci se
majorează;
►maturitatea iniţială a contractelor de credite (depozite). Ratele dobânzilor la
creditele şi depozitele la termen cu maturităţi mai mari răspund mai puţin rapid la modificarea
ratelor dobânzilor interbancare decât ratele aferente creditelor şi depozitelor la termen cu
maturităţi mai mici şi cu rate de dobânzi variabile;
►capitalizarea băncilor (solvabilitatea). Băncile bine capitalizate sunt mai puţin
forţate să realizeze o ajustare la schimbările de politică monetară şi au posibilitatea să nu
modifice ratele de dobândă la depozitele şi creditele clienţilor, cel puţin temporar. Altfel spus,
o capitalizare mai ridicată furnizează o mai bună oportunitate pentru bănci să netezească
(domolească) ratele de dobândă la clienţi, pe fondul modificărilor ratelor interbancare.
Capitalizarea bancară (cuantificată de exemplu ca raport dintre capitalurile proprii şi activul
total al băncii) poate genera o anumită eterogenitate la nivelul băncilor cu privire la transmisia
politicii monetare prin intermediul ratei dobânzii;
►percepţia naturii schimbărilor în rata dobânzii băncii centrale şi în ratele
interbancare. Modificările în rata de dobândă a băncii centrale atrag ajustări de costuri ale
băncilor. Ajustarea ratelor de dobândă bancare depinde de evaluarea băncilor dacă o
schimbare în rata de dobândă a băncii centrale sau interbancară este temporară sau
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permanentă. Dacă o astfel de modificare este considerată ca fiind temporară, sau inversabilă
(parţială sau în întregime) în curând, atunci o bancă comercială poate decide să netezească
ratele de dobândă aferente clienţilor (să nu le modifice sau le modifice mai puţin în
comparaţie cu modificarea ratelor interbancare);
►rata rezervei minime obligatorii influenţează mărimea conexiunii ratelor dobânzilor
la creditele clienţilor faţă de cele interbancare. Cu cât rata rezervei minime obligatorii este mai
mare, cu atât vor creşte mai mult ratele dobânzilor la credite, ca răspuns la majorarea ratelor
interbancare şi vor scădea mai puţin ca răspuns la scăderea ratelor interbancare;
►variabilitatea (respectiv fixitatea) ratelor de dobândă aferente creditelor şi
depozitelor clientelei. Mărimea conexiunii este mai mare în cazul ratelor dobânzilor
variabile(1) decât în cel al ratelor dobânzilor fixe;
►reevaluarea cu diferite frecvenţe de timp (lunară, trimestrială, semestrială, anuală) a
ratelor dobânzilor variabile de la creditele şi depozitele clienţilor. Aceasta generează întârzieri
în preluarea modificării ratelor dobânzilor interbancare de către ratele dobânzilor la depozitele
şi creditele clienţilor.
2. Abordări în cercetarea economică privind conexiunea dintre ratele
de dobândă bancare şi interbancare
În cercetarea economică, conexiunea dintre ratele dobânzilor bancare şi
interbancare este analizată prin evaluarea pass-through-ului ratelor dobânzilor.
Majoritatea lucrărilor de cercetare abordează relaţia dintre modificarea unei rate de
dobândă interbancare reprezentative şi ratele de dobândă la depozitele şi creditele clienţilor.
Unele lucrări(2) folosesc, pentru analiza empirică, serii agregate de rate de dobândă din
anumite ţări, utilizând modele de corecţie a erorilor (ECM), ecuaţii în diferenţe şi cuantifică
dinamica pass-through-ului. În aceste lucrări, deosebirile dintre ţări sau produse sunt legate
de caracteristicile sistemului financiar. Alte lucrări(3) utilizează date micro de la nivelul
fiecărei bănci pentru a examina modalitatea de stabilire a ratelor dobânzilor de către bănci
bazându-se pe anumite caracteristici ale sistemului financiar.
Atât lucrările care utilizează date agregate de la nivelul sistemului bancar, cât şi
cele care folosesc date micro de la nivelul băncilor, încearcă să răspundă la întrebarea cât este
de complet pass-through-ul ratelor de dobândă pe termen lung şi cât este de rapidă ajustarea
pe termen scurt. În ciuda faptului că unele studii găsesc un pass-through complet pe termen
lung, nu este un consens în literatura de specialitate cu privire la un pass-through pe termen
lung complet. Cele mai multe studii au găsit inflexibilitatea (stickiness) ratelor de dobândă
bancare la ajustarea pe termen scurt, care în unele cazuri este explicată prin incertitudine şi
costuri de ajustare. Astfel, cu cât băncile sunt mai nesigure cu privire la evoluţiile viitoare ale
ratelor de dobândă interbancare, cu atât este mai posibil ca aceste bănci să lase ratele de
dobândă practicate în relaţie cu clienţii nebancari neschimbate sau să le modifice puţin (Weth,
2002). În acest sens, comunicarea bună legată de deciziile de politică monetară şi de
aşteptările băncii centrale cu privire la evoluţia ratelor dobânzilor băncilor ar contribui şi mai
mult la creşterea vitezei de ajustare a ratelor dobânzilor bancare pe termen scurt.
Un alt motiv des invocat al inflexibilităţii ratelor de dobândă la depozitele şi creditele
pe termen scurt este mediul bancar competiţional. O competiţie slabă între bănci determină
băncile să ajusteze lent ratele de dobândă bancare la ratele de dobândă de piaţă. Totuşi,
considerăm ca acest aspect trebuie analizat diferenţiat pe segmentul creditelor şi depozitelor.
În condiţiile unei competiţii bancare reduse, băncile pot creşte spread-ul dintre rata de
dobândă la credite şi rata de dobândă la depozite prin reducerea mai lentă a ratei dobânzii la
credite decât reducerea ratei dobânzii la depozite.
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3. Estimarea optimului empiric al conexiunii dintre ratele de dobândă bancare
şi interbancare în România
Pentru estimarea optimului empiric al conexiunii dintre ratele de dobândă bancare şi
interbancare în România, am utilizat un eşantion de date statistice cu frecvenţă lunară,
lungimea eşantionului fiind ianuarie 2004 – iunie 2009. Folosind aceste date, am estimat prin
OLS (metoda celor mai mici pătrate) ecuaţii de tipul (2.1) şi (2.2), propuse de noi mai sus.
Seriile de date statistice utilizate în analiză sunt: IR_MON_POL = rata dobânzii de politică
monetară a BNR; ROBOR3m = rata dobânzii interbancare ROBOR la 3 luni. Această rată de
dobândă are cel mai ridicat coeficient de corelare cu rata dobânzii de politică monetară. De
asemenea, dacă se analizează comparativ pe grafic, dar şi din punct de vedere al coeficientului
de corelare, evoluţiile ratelor de dobândă interbancare (ROBOR la 1 lună, ROBOR la 3 luni,
ROBOR la 6 luni, ROBOR la 9 luni, ROBOR la 1 an, rata medie a dobânzii interbancare
calculată de BNR pentru depozitele interbancare noi) şi ratei dobânzii de politică monetară, se
observă că tendinţa acestor rate de dobândă este relativ similară în ceea ce priveşte sensul lor.
Aşadar, se poate considera în estimarea econometrică ROBOR la 3 luni ca o rată de dobândă
interbancară reprezentativă; IR_N_DEPOSITS = rata medie a dobânzii la depozitele la termen
noi totale (total sector neguvernamental: populaţie + societăţi nefinanciare) în lei;
IR_N_H_DEPOSITS = rata medie a dobânzii la depozitele la termen noi ale populaţiei
(gospodării ale populaţiei + instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei) în
lei; IR_N_C_DEPOSITS = rata medie a dobânzii la depozitele la termen noi în lei ale
societăţilor nefinanciare; IR_N_C_DEP_OVERNIGHT = rata medie a dobânzii la depozitele
overnight în lei ale societăţilor nefinanciare; IR_N_LOANS = rata medie a dobânzii la
creditele noi totale (total sector neguvernamental: populaţie + societăţi nefinanciare) în lei;
IR_N_H_LOANS = rata medie a dobânzii la creditele noi ale populaţiei în lei (gospodării ale
populaţiei + instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei);
IR_N_C_LOANS = rata medie a dobânzii la creditele noi în lei ale societăţilor nefinanciare;
IR_N_C_LOANS_VARIABLE1Y = rata medie a dobânzii la creditele noi în lei ale
societăţilor nefinanciare cu rata dobânzii variabile şi perioada iniţială fixă sub 1 an;
IR_N_C_LOANS_OVERDRAFT = rata medie a dobânzii la credite overdraft în lei ale
societăţilor nefinanciare.
Prezentarea grafică a seriilor de date statistice utilizate în analiza noastră am realizat-o în
Figura 1.
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Sinteza rezultatelor estimărilor econometrice le-am prezentat în tabelul 1.
Tabelul 1
Optimul empiric al conexiunii dintre ratele dobânzilor practicate de bănci
la depozitele şi creditele clienţilor în România* şi ratele dobânzilor interbancare
Eşantion de date lunare: ianuarie 2004 - iunie 2009
Rata de dobândă interbancară reprezentativă: ROBOR la 3 luni
Optimul
empiric al
coeficientului
de conexiune

Timp necesar, în luni
de zile, pentru
realizarea conexiunii
totale

R2

ajustat al
ecuaţiei

Statistica
DurbinWatson a
ecuaţiei

IR_N_DEPOSITS

0,56

1,79

0,45

1,95

IR_N_H_DEPOSITS

0,42

2,38

0,26

1,83

IR_N_C_DEPOSITS

0,65

1,54

0,50

2,09

IR_N_C_DEP_OVERNIGHT

0,22

4,55

0,26

2,35

IR_N_LOANS

0,61

1,64

0,39

1,99

IR_N_H_LOANS

0,45

2,22

0,13

1,50

IR_N_C_LOANS

0,70

1,43

0,45

2,28

IR_N_C_LOANS_VARIABLE1Y

0,85

1,18

0,67

2,29

IR_N_C_LOANS_OVERDRAFT

0,64

1,56

0,64

1,91

Rata medie a dobânzii băncilor
pentru un produs bancar

* în cazul ratelor medii ale dobânzilor aferente depozitelor overnight ale companiilor nefinanciare,
creditelor noi ale companiilor nefinanciare cu rata dobânzii variabile şi perioada iniţială fixă sub 1 an
şi creditelor overdraft ale societăţilor nefinanciare, eşantionul de date lunare este ianuarie 2007 - iunie
2009 (datorită faptului că acestea sunt disponibile numai începând cu 1 ianuarie 2007, odată cu intrarea
în vigoare a Normei 14 privind statistica ratelor dobânzilor).

Pe eşantionul de date lunare ianuarie 2007 – iunie 2009, am estimat şi ecuaţii pentru
ratele dobânzilor la depozitele overnight ale populaţiei, creditele noi pentru locuinţe, creditele
noi pentru consum, creditele overdraft ale populaţiei, creditele noi ale populaţiei cu rata
dobânzii variabile şi perioada iniţială fixă sub 1 an. Rezultatele estimărilor nu au fost
semnificative din punct de vedere a testelor econometrice (t-uri statistice nesemnificative
2

şi/sau R de valori mici şi/sau autocorelare a rezidurilor). Cauzele rezultatelor econometrice
slabe pentru aceste rate de dobândă ar putea fi lungimea redusă a eşantionului de date lunare şi
rigiditatea efectivă a comportamentului acestor rate de dobânzi la modificarea ratei dobânzii
interbancare.
Din Tabelul 1, rezultă următoarele:
- transmisia modificării ratei dobânzii interbancare către rata dobânzii la creditele noi
se realizează uşor mai rapid decât către rata dobânzii la depozitele la termen noi (timpul
necesar fiind de 1,64 luni comparativ cu 1,79 luni);
- în cazul ratelor medii ale dobânzilor la depozitele la termen noi, transmisia
modificării ratei dobânzii interbancare către rata dobânzii la depozitele la termen noi ale
clientelei se realizează diferenţiat din perspectiva celor două categorii de clientelă. Astfel, la o
modificare (creştere/scădere) medie lunară a ratei dobânzii interbancare de 1 punct procentual,
rata dobânzii la depozitele la termen noi ale societăţilor nefinanciare se modifică pe medie
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(creşte/scade) cu 0,65 puncte procentuale, iar rata dobânzii la depozitele la termen noi ale
populaţiei se modifică pe medie (creşte/scade) cu 0,42 puncte procentuale;
- şi în cazul ratelor ratelor medii ale dobânzilor creditelor noi, transmisia modificării
ratei dobânzii interbancare către rata dobânzii la creditele noi ale clientelei se realizează
diferenţiat din perspectiva celor două categorii de clientelă: la o modificare (creştere/scădere)
medie lunară a ratei dobânzii interbancare de 1 punct procentual, rata dobânzii la creditele noi
ale societăţilor nefinanciare se modifică pe medie (creşte/scade) cu 0,70 puncte procentuale,
iar rata dobânzii la creditele noi ale populaţiei se modifică pe medie (creşte/scade) cu 0,45
puncte procentuale. Astfel, timpul necesar în luni de zile pentru preluarea întregii modificări a
ratei interbancare de către rata dobânzii pentru creditele noi ale societăţilor nefinanciare este
de numai 1,43 luni de zile, spre deosebire de cel aferent preluării întregii modificări a ratei
interbancare de către rata dobânzii pentru creditele noi ale populaţiei (2,22 luni de zile);
- dintre toate tipurile de produse bancare prezentate în Tabelul 1, cel mai rapid răspuns
de modificare ca urmare a modificării ratei dobânzii interbancare îl are rata dobânzii la creditele
noi ale societăţilor nefinanciare cu rata dobânzii variabile şi perioada iniţială fixă sub 1 an.
Astfel, la o modificare lunară cu 1 punct procentual a ratei dobânzii interbancare, rata dobânzii
la creditele noi ale societăţilor nefinanciare cu rata dobânzii variabile şi perioada iniţială fixă sub
1 an se modifică lunar cu 0,85 puncte procentuale, timpul necesar pentru realizarea ajustării
totale a acesteia la modificarea dobânzii interbancare fiind de 1,18 luni de zile;
- mult mai rigide decât ratele dobânzilor la creditele noi ale societăţilor nefinanciare
sunt ratele dobânzilor aferente depozitelor overnight ale societăţilor nefinanciare şi creditelor
overdraft ale societăţilor nefinanciare. În cazul acestora, la o modificare cu 1 punct procentual
a ratei dobânzii interbancare rata dobânzii la depozitele overnight ale societăţilor nefinanciare
se modifică cu 0,22 puncte procentuale, iar cea aferentă creditelor overdraft ale societăţilor
nefinanciare se modifică cu 0,64 puncte procentuale.
Rezultatele din Tabelul 1 se pot explica astfel:
▫ transmisia modificării ratei dobânzii interbancare către ratele dobânzilor practicate de
bănci la depozitele la termen noi şi la creditele noi în lei în România se realizează cu întârziere
datorită următorilor factori: adâncimea relativ redusă a pieţei monetare interbancare din
România, volatilitatea relativ ridicată a ratelor dobânzilor ROBOR (chiar dacă numai în
anumite intervale de timp), intermedierea financiară bazată preponderent pe sistemul bancar
(în condiţiile în care celelalte forme de intermediere financiară – de exemplu: piaţa de capital,
societăţi financiare nebancare – sunt mai puţin dezvoltate), gradul de concentrare uşor peste
moderat al sistemului bancar românesc, existenţa unor perioade de timp în care băncile au
nevoi suplimentare de resurse băneşti, existenţa unor bănci în sistemul bancar cu capitalizare
mai redusă decât media, transferul de către bănci prin marjele de risc de credit practicate a
riscului de credit către ratele dobânzilor la credite, percepţia de către bănci a naturii unor
modificări ale ratei dobânzii băncii centrale şi/sau ratelor de dobândă interbancare ca fiind
temporare (de exemplu, ciclurile în care un anumit trend – de scădere sau creştere – al ratei
dobânzii se menţine mai puţin de 1 an de zile), reevaluarea cu diferite frecvenţe de timp
(lunară, trimestrială, semestrială, anuală) a ratelor dobânzilor variabile de la creditele şi
depozitele clienţilor în funcţie de ratele dobânzilor interbancare, înclinaţia băncilor (ca agenţi
economici) de a urmări realizarea unor profituri în creştere provenind inclusiv din marjele
nete pozitive dintre rata medie a dobânzii la credite şi rata medie a dobânzii la depozite,
oferirea clienţilor de către bănci a unor produse de economisire şi creditare care au rată de
dobândă fixă şi/sau termen lung, existenţa unor incertitudini cu privire la evoluţia viitoare a
ratelor de dobândă interbancare, cursului de schimb şi economiei în general;
▫ vitezele de ajustare ale ratelor dobânzilor la creditele noi şi depozitele la termen noi
ale societăţilor nefinanciare la modificarea ratei dobânzii interbancare sunt mai mari decât
cele aferente ratelor dobânzilor la creditele noi şi depozitele la termen noi ale populaţiei
datorită următorilor factori posibili: valoarea mai mare a creditelor şi depozitelor la termen noi
ale societăţilor nefinanciare şi capacitatea mai ridicată de negociere cu băncile a societăţilor
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nefinanciare decât a populaţiei, profilul mai puţin sofisticat al populaţiei comparativ cu cel al
societăţilor nefinanciare în ceea ce priveşte utilizarea unor surse alternative de finanţare şi de
investire (altele decât cea bancară), creditele noi ale societăţilor nefinanciare sunt majoritatea
acordate cu rată dobândă variabilă şi cu rata dobânzii fixe pe o perioadă de sub 1 an de zile(4),
durata (maturitatea) iniţială mai îndepărtată la creditele noi ale populaţiei comparativ cu cea
aferentă creditelor noi ale societăţilor nefinanciare, ofertele promoţionale ale băncilor de
produse bancare de economisire şi creditare pentru populaţie, posibila preferinţă a populaţiei
pentru depozite la termen noi cu rate de dobânzi fixe, în detrimentul celor cu rate de dobânzi
variabile.
Concluzionând, în condiţiile cumulului de factori prezentaţi mai sus, în general,
relaţia dintre modificarea ratei dobânzii de politică monetară şi modificarea ratelor dobânzilor
interbancare nu este unitară (optimul empiric este mai mic decât optimul teoretic al
conexiunii), iar ratele dobânzilor practicate de bănci la creditele şi depozitele clienţilor au
modificări relativ rigide (caracterizate prin inflexibilitate), ca răspuns la schimbările în ratele
dobânzilor interbancare - altfel spus, există o preluare întârziată de către ratele dobânzilor la
creditele şi depozitele clienţilor a impulsurilor de modificare a ratelor dobânzilor interbancare.
Note
(1)

Indexate după rata dobânzii interbancare.
De exemplu, Cottarelli şi Kourelis (1994), Mojon (2001) şi De Bondt (2002).
(3)
A se vedea, de exemplu, Weth (2002), Lago-Gonzales şi Salas-Fumás (2005) şi De Graeve et al.
(2007).
(4)
Datele recente (trimestrul II, 2009) relevă o pondere, ca medie lunară, a creditelor noi cu rata
dobânzii variabile şi perioadă iniţială fixă sub 1 an de 99,72% în cazul societăţilor nefinanciare şi de
64,80% în cazul populaţiei.
(2)
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Rezumat. În perioada de criză foarte multe firme ajung în starea de insolvenţă.
Insolvenţa implică sau lichidarea prin faliment sau reorganizarea firmei. Lichidarea firmei în
situaţia economică actuală este total dezavantajoasă. Activele firmei, datorită cererii scăzute,
vor fi vândute la preţuri mici într-o perioadă îndelungată de timp. Reorganizarea implică
aprobarea unui plan care conferă o serie de avantaje societăţii precum: reeşalonarea
datoriilor, suspendarea acţiunilor judiciare, replanificarea activităţilor, renegocierea
contractelor în derulare, redimensionarea costurilor, anularea actelor care au fost încheiate
fraudulos din ultimii 3 ani. După perioada de maximum 3 ani de executare a planului
societatea are şansa sa devina viabilă.
Cuvinte-cheie: vulnerabilitate; insolvenţă; restructurare; faliment; plan de reorganizare.
Coduri JEL: K22, K41.
Cod REL: 5D.
1. Definiţii. Cadrul legislativ
Insolvenţă = Stare de dezechilibru a patrimoniului debitorului, caracterizată prin
insuficienţa disponibilităţilor băneşti pentru plata datoriilor exigibile.
Insolvenţă iminentă = Stare de dezechilibru a patrimoniului debitorului, caracterizată
prin imposibilitatea de plaţi la scadenţă a datoriile exigibile.
Insolvenţă vădită = Stare de dezechilibru a patrimoniului debitorului, caracterizată
prin lipsa disponibilităţilor de a achita cel puţin o creanţa scadentă de peste 30 de zile.
Judecător-sindic = Judecător în cadrul unei secţii specializate a tribunalului, investit
cu soluţionarea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, exercitând atribuţiile
prevăzute de lege.
Lichidator judiciar = Persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, desemnat
de judecătorul-sindic sa conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuţiile prevăzute în
cadrul procedurii falimentului, simplificate sau generale.
Administratorul judiciar = Persoană fizică sau juridică, practician în insolvenţă,
desemnat de judecătorul-sindic sa exercite atribuţiile prevăzute în perioada de observaţie şi pe
durata procedurii de reorganizare.
Administrator special = Reprezentantul desemnat de adunarea generală a
asociaţilor/acţionarilor debitorului persoană juridică, să-i administreze averea, când
debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele, când
debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.
Debitor = Persoana fizică sau juridică de drept privat, care care face parte din una
dintre categoriile prevăzute de lege, al cărei patrimoniu este în insolvenţă.
Averea debitorului = Totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale, inclusiv
cele dobândite în cadrul procedurii, ce pot fi obiect al executării silite.
Creditor = Persoana fizică sau juridică, titulară a unui drept de creanţă asupra averii
debitorului, care a solicitat înregistrarea la masa credală a acestuia printr-o cerere formulată în
acest sens.
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Creanţă = Drept al creditorului asupra unei sume de bani ce i se datorează, precum şi
înscrisul care confirma acest drept.
Adunarea generala a creditorilor = Totalitatea creditorilor ale căror creanţe sunt
înregistrate în tabelul preliminar sau în tabelul definitiv, ulterior soluţionării contestaţiilor.
Reorganizarea judiciara = procedură ce se aplică debitorului, persoană juridică, în
vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor.
Procedura generală de insolvenţă = Procedura prin care un debitor intră, după
perioada de observaţie, succesiv sau separat, în procedura de reorganizare judiciară şi/sau
procedura de faliment.
Procedura falimentului = Forma concursuală colectivă şi egalitară a procedurii de
insolvenţă, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii sale pentru acoperirea
pasivului şi are ca finalitate radierea din registrul comerţului.(1)
2. Declanşarea procedurii insolvenţei
2.1. La cererea creditorilor
Orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege
împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă poate introduce o cerere introductivă, în care va
preciza: cuantumul şi temeiul creanţei;existenţa unei garanţii reale, constituite de către debitor
sau instituite potrivit legii; existenţa unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului;
declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului şi modalitatea
de participare la reorganizare precum şi anexa cu documentele justificative ale creanţei şi ale
actelor de constituire de garanţii. Cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă
cererea creditorului, este de 30.000 lei, iar pentru salariaţi, de 6 salarii medii pe economie
2.2. La cererea debitorului
Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere
pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia
stării de insolvenţă. Debitorul va anexa următoarele documente: situaţiile financiare ale
firmei, lista cu bunurile firmei, lista cu creditori şi datoriile la acestea, declaraţie cu intenţia de
lichidare sau de reorganizare şi modalităţile posibile de reorganizare
3. Previziunea insolvenţei
3.1. Analiza stării de insolvenţă iminentă
Previziunea stării de insolvenţă iminentă: se previzionează fluxurile de numerar şi se
estimează riscurile de realizare a acestor fluxuri şi se stabilesc masurile manageriale pentru
obţinerea de lichidităţi şi se estimează gradul de realizare a acestora
Pentru a previziona şi preveni insolvenţă în situaţia actuala de criza, în care partenerii
de afaceri, atât în amonte, cât şi în aval, au dificultăţi în producţie şi dificultăţi financiare este
necesara o analiza a firmei pe următoarele aspecte:
Analiza situaţiei economice. Elemente de alarmare a degradării situaţiei economice
pot fi: reducerea activităţii firmei, dificultatea în aprovizionare atât cantitative cât şi calitative,
dificultatea la desfacerea produselor sau a serviciilor, cheltuielile sunt mai mari decât
veniturile şi rezultatul brut din exploatare EBE este negativ, firma înregistrând o valoare
adăugată negativă.
Când se analizează situaţia financiară a unei societăţi comerciale, semnalele de alarmă
sunt trase de următoarele: firma nu poate acoperi din activele lichide datoriile exigibile,
pasivul pe termen scurt este superior activului pe termen scurt şi imposibilitatea efectuării
plăţilor scadente.
Analiza factorilor interni care duc la creşterea vulnerabilităţii firmei sunt: orientarea
strategică (strategie fundamentată greşit, erori în aplicarea strategiei, diversificare prea mare),
calitatea managementului (pregătire necorespunzătoare, deficiente metodologice în aplicarea
planului managerial), neefectuarea corectă a controlului, gestiunea resurselor umane;
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gestiunea resurselor financiare; activitatea de cercetare dezvoltare; activitatea comercială şi de
producţie.
Analiza factorilor externi care duc la creşterea vulnerabilităţii firmei şi care trebuie
analizaţi sunt: climatul de afaceri, piaţa de aprovizionare şi piaţa de desfacere.
3.2. Analiza stării de insolvenţă vădită. Previziunea stării de insolvenţă vădita
Insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la
scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori care au pretins plata unor
creanţe certe, lichide şi exigibile.
Elementele care confirmă că debitorul se află în stare de insolvenţă vădită sunt:
debitorul se află în criză de lichiditate şi nu dispune de active lichide pentru a face faţă
datoriilor exigibile, debitorul nu dispune de credite neutilizate şi debitorul nu poate obţine
eşalonarea unor împrumuturi sau obţinerea unor termene de plată avantajoase.
4. Deschiderea procedurii insolventei prin reorganizare şi continuarea activităţii
Propunerea planului de reorganizare va putea fi efectuata de către: debitor cu
aprobarea adunării generale a acţionarilor, administratorul judiciar, unul sau mai mulţi
creditori care deţin minimum 20% din totalul creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de
creanţe.(2)
Planul de reorganizare va cuprinde: perspectivele de redresare în raport cu
posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu
cererea pieţei faţă de oferta debitorului, măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în
ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a
directorilor, programul de plată a creanţelor, categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate,
în sensul legii, tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate, descărcarea sau nu de
răspundere a grupurilor de interes economic precum şi ce despăgubiri urmează a fi oferite
titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi
primită prin distribuire în caz de faliment.
Măsurile posibile pentru punerea în aplicare a planului de reorganizare sunt:
păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv
dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către
administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii, obţinerea de resurse financiare pentru
susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă a acestora, fuziunea debitorului, în
condiţiile legii, lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în
bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul
creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului, modificarea sau stingerea garanţiilor
reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii
echivalente, prelungirea datei scadenţei şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a
oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale,
modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii, emiterea de titluri de valoare
de către debitor în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990.
Oportunităţile planului de reorganizare sunt de departe foarte avantajoase, astfel:
continuarea activităţii societăţii, reeşalonarea datoriilor, suspendarea acţiunilor judiciare şi
extrajudiciare de executare a creanţelor asupra bunurilor debitorului, continuarea contractelor
pe rol, asigurarea finanţării capitalului de lucru, efectuarea operaţiunilor de încasări şi plaţi,
renegocierea contractelor în derulare, continuarea contractelor cu furnizorii de utilităţi, cu
eşalonarea datoriilor către aceştia şi fără întreruperea utilităţilor, folosirea liniei de credit
comercial, posibilitatea alegerii de către creditori a administratorului judiciar, stabilirea unor
programe de plaţi şi obţinerea de surse financiare din vânzarea unor bunuri din afara
exploatării.
Din păcate, planul de reorganizare este supus unor riscuri precum: respingerea cererii
de insolvenţă prin reorganizare sau a planului de reorganizare de către judecătorul sindic,
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opoziţii în instanţă din partea unor creditori împotriva deschiderii procedurii de insolvenţă şi
reorganizare, contestaţii în instanţă din partea debitorului împotriva cererii de insolvenţă
înaintată de către unii creditori şi nedesemnarea administratorului judiciar solicitat de către
creditori.
5. Activitatea de reorganizare
Pe parcursul reorganizării, debitorul va fi condus de administratorul special, sub
supravegherea administratorului judiciar.
Acţionarii, asociaţii şi membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în
conducerea activităţii ori în administrarea averii debitorului, cu excepţia şi în limita cazurilor
expres şi limitativ prevăzute de lege şi în planul de reorganizare.
Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură
prevăzute în plan.
Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi
averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum
şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în
faliment.
Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul judiciar va trebui
sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii
debitorului.
Rapoartele vor fi aprobate de către comitetul creditorilor, înregistrate la grefa
tribunalului şi notificate tuturor creditorilor.
Administratorul judiciar va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul
mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, care va fi avizata de comitetul creditorilor.
Procedura de reorganizare prin continuarea activităţii pe bază de plan va fi închisă,
prin sentinţă, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat.
Analiza diagnostic – condiţie necesară pentru realizarea reorganizării
Diagnosticul operaţional cuprinde diagnosticul tehnic, diagnosticul comercial şi
diagnosticul managementului, organizării şi resurselor umane.
• Diagnosticul tehnic şi al producţiei cuprinde: dimensiunea bazei tehnico –
materiale; performanţele tehnologice; capacitatea producţiei şi nivelul calitativ al produselor;
activitatea de investiţii; protecţia mediului.
• Diagnosticul comercial: analiza vânzărilor; analiza clienţilor; analiza pieţei şi a
concurenţei; analiza furnizorilor.
• Diagnosticul managementului, organizării şi resurselor umane: structura conducerii
societăţii şi modificarea organigramei de funcţionare structura de personal, redimensionarea şi
realocarea acestuia şi productivitatea anuală a muncii.
Diagnosticul financiar cuprinde: analiza performanţelor – contul de profit şi pierderi,
previzionarea rezultatelor financiare şi a fluxurilor de numerar, indicatori financiari de
lichiditate şi indicatori financiari de activitate şi profitabilitate.
6. Concluzii
În perioada de criză multe societăţi comerciale care au desfăşurat o activitate normală
prezintă riscul de a nu dispune de lichidităţi şi de a ajunge în insolvenţa prin declanşarea
falimentului şi, implicit, a opririi activităţii şi a lichidării bunurilor societăţii.
Este de preferat ca la o societate aflată în starea de insolvenţă iminentă, debitorul şi
creditorii sau oricare dintre acestea să declanşeze procedura de insolvenţă prin reorganizare
şi continuarea activităţii. Societatea poate beneficia de avantajele prezentate mai sus, îşi
continuă activitatea, are şansa să se salveze de la faliment şi creditorii să-şi încaseze
creanţele.
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SECTORUL IMOBILIAR GLOBAL.
ASPECTE DE INTERES INVESTIŢIONAL
Daniela DOBRESCU
SIF Banat-Crişana SA, Arad
sifbc@sif1.ro
Carmen Antoinette SCHMIDT
SIF Banat-Crişana SA, Arad
carmen.schmidt@sif1.ro
Rezumat. Cea mai mare piaţă de real estate o reprezintă SUA cu 42% capitalizare,
urmată de Europa şi Asia. Dintre cele cinci forţe ale lui Porter sunt considerate ca fiind
puternice barierele de intrare şi competiţia, celelalte fiind percepute ca moderate. Factorii de
diferenţiere faţă de alte industrii sunt: competiţia ridicată, dependenţa ridicată de factorii
macroeconomici, emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni mai multe decât la alte companii, grad
ridicat de îndatorare, cash flow consistent, care sunt acţiuni defensive şi au o buna distribuţie
de dividende.
Cuvinte-cheie: REIT’s; rată de neocupare; rată ipotecară; rată fără risc.
Cod JEL: G11.
Cod REL: 10Z.
1. Introducere
Sectorul real estate a fost locomotiva care a dus la dezvoltarea economică globală
până în 2007 şi tot el a fost cel mai afectat sector de criza economică. Investiţiile în real
estate pot fi directe sau indirecte. Investiţiile directe se referă la active tangibile, reale care
sunt nelichide, necorelate cu activele financiare şi asigură o bună protecţie în condiţii de
inflaţie. Investiţiile indirecte se referă la instrumente ca acţiuni comune, obligaţiuni şi acţiuni
emise de REIT’S, care pot fi listate sau nu. Cele nelistate oferă o diversificare mai bună a
portofoliului dar sunt nelichide şi aproape în exclusivitate pentru investitori instituţionali.
Aceste instrumente se referă la acţiuni emise de REOCs în USA, property companies în UK
sau REIT’s .
2. Descrierea sectorului
În ultima decadă în industria globală de real estate foarte multe companii au trecut la
statutul de REIT’s, statut care implică aderarea la nişte restricţii operaţionale, limitări
financiare şi obligaţii privind acţionarii. Aceste cerinţe au fost implementate pentru a asigura
stabilitatea companiei şi pentru a proteja acţionarii. Astfel, în general 75% din capital poate fi
investit în real estate, iar minimum 80% din profit trebuie distribuit acţionarilor.
Din punct de vedere al GPR general Index, SUA prezintă cea mai mare piaţă cu 42%,
urmată de Europa, cu 31%, şi Asia cu 27%.
Companiile de real estate în funcţie de provenienţa veniturilor sunt clasificate astfel:
- companii imobiliare de capital;
- companii imobiliare ipotecare;
- hibride.
În general jucătorii din sector au strategii diferite în funcţie de regiunea sau ţara în care
îşi desfăşoară operaţiunile astfel ca cele americane se focusează în general pe un tip de
proprietăţi dar caută diversificarea globala, în timp ce companiile europene se rezuma la piaţa
locala sau cel mult regionala dar investesc în mai multe tipuri de proprietăţi. Companiile în
Asia urmăresc mai degrabă câştigul din tranzacţiile cu proprietăţi decât din închirieri, de
aceea companiile asiatice sunt mai volatile decât cele de pe celelalte continente.
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În ultima decada în industria globală de real estate foarte multe companii au trecut la
statul de REIT’s, statut care implica aderarea la nişte restricţii operaţionale, limitări financiare
şi obligaţii privind acţionarii. Aceste cerinţe au fost implementate pentru a asigura stabilitatea
companiei şi pentru a proteja acţionarii. Astfel, în general 75% din capital poate fi investit în
real estate, minimum 80% din profit trebuie distribuit acţionarilor.
Din punct de vedere al GPR general Index, SUA prezintă cea mai mare piaţă cu 42%,
urmată de Europa, cu 31% şi Asia cu 27%.
În cursul anului 2009, 11 REIT’S au emis obligaţiuni în valoare totală de 3.4 mld $, şi
acţiuni comune în valoare totală de 9.6$ mld având ca scop reducerea îndatorării şi creşterea
lichidităţilor. De asemenea Acţiunile REIT’S din Europa au început să se tranzacţioneze la un
preţ apropiat de NAV, în UK tranzacţionându-se cu un discount de 20%.
3. Cele 5 forţe ale lui Porter
3.1. Bariere de intrare
Companiile care operează în acest sector sunt angajate în dezvoltarea şi managementul
proprietăţilor imobiliare, constituind elemente cheie pentru companiile de construcţii. Pentru
a putea intra atât în proiecte în desfăşurare, cât şi în managementul pe termen lung, jucătorii
de pe piaţă trebuie să deţină sau să aibă acces facil la finanţare. Presiunea financiară este
foarte mare pentru noii veniţi şi de obicei trebuie o perioadă de timp pentru ca proprietăţile să
genereze venituri. Concurenţa în aceste sector este adâncită şi de numeroşi factori printre care
incertitudinea mediului economic şi a instabilităţii situaţiei financiare. O situaţie aparte o au
REIT’S care pe lângă aceste constrângeri mai au şi obligaţii legale ca: 75 % din profit să
provină din închirieri, 90% din profit trebuie să fie repartizat către acţionari.
3.2. Furnizori
Proprietarii de clădiri, de terenuri, companiile de arhitectură, construcţii şi renovări
sunt cei mai importanţi furnizori pentru jucătorii din sectorul real estate. Bunurile şi serviciile
acestora sunt foarte importante pentru Real Estate Operators, iar acest lucru face ca puterea
de negociere a furnizorilor să fie mare. Totuşi, unele companii au integrat pe verticală cel
puţin câteva din aceste funcţii, astfel ca presiunea furnizorilor s-a diminuat.
Alt tip de furnizori îl constituie angajaţii cu aptitudini şi calificări relevante.
Capacitatea jucătorilor de a atrage şi reţine angajaţii este vitală pentru succesul afacerii.
Totuşi, forţa de negociere a salariaţilor este percepută ca fiind moderată.
3.3. Clienţi
Operatorii Real Estate au o plajă mare de potenţial clienţi, ceea ce face ca puterea de
negociere a acestora să fie scăzută. Totuşi sunt şi clienţi mari, care au o situaţie financiară foarte
bună şi care pot exercita presiune la negociere. În acelaşi timp pierderile financiare ale marilor
clienţi pot avea efecte negative asupra veniturilor jucătorilor. Recunoaşterea numelui joacă un
rol destul de important în atragerea clienţilor, dar preţul, locaţia sunt determinante. Companiile
de Real Estate se diferenţiază între ele prin tipul şi locaţia proprietăţilor pe care le oferă.
Forţa de negociere a clienţilor este percepută ca fiind moderată.
3.4. Produse de substituţie
În ceea ce priveşte managementul proprietăţilor, nu există produse de substituţie. În
schimb dacă luăm în considerare acţiunea ca un produs investiţional, din punct de vedere al
investitorilor acţiunile comune şi obligaţiunile companiilor de reale state pot fi produse de
substituţie pentru acţiunile emise de REIT’S, şi invers. Capitalul necesar pentru achiziţia şi
managementul unei proprietăţi este considerabil mai mare faţă de capitalul investit pentru
formarea unui portofoliu pe lângă faptul că implică şi responsabilitatea managementului şi
mentenanţei proprietăţii.
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3.5. Competitori
Sectorul real estate la nivel global este foarte fragmentat companii mici, concurând cu
jucători de talie internaţională. Liderul la nivel global Mitsui Fudosan deşi continuă să se
extindă deţine doar 2,1% din capitalizarea sectorului şi 5,7% din active. Competiţia este
determinată în principal de numărul de competitori, diversificarea geografică, de tipul de
proprietăţi din portofoliu, de costurile fixe şi de incertitudinea mediul economic. Competiţia
este percepută ca puternică.
4. Indicatorii cheie pentru sectorul real estate sunt:
- gradul de neocupare (vancancy rate);
- rata ipotecară;
- rata fără risc;
- nivelul chiriei;
- rentabilitatea (lunară, anuală, pe 5 ani, medie anuală calculată pe 5 ani în urma).
Randamentul
capitalului
investit [%]
25,9
24,3
1,1
31,2
15,4
34,8

Sep. 2009 Câştig
de capital [%]

Tip de active (EUR)
Real estate Global
Acţiuni Global
Obligaţiuni Global
Real estate Europa
Real estate America de Nord
Real estate Asia

3,7
3,1
0,6
1,3
5,3
3,3

Câştigul de
capital la 5
ani [%]
5,9
11,8
24,6
-1,7
-6,8
29,2

Câştigul mediu
anual [%]
1,2
2,3
4,5
-0,3
-1,4
5,3

- rentabilitatea VS costul datoriei şi ratele fără risc
USA
Randamentul
dividendului
Rata obligaţiunilor
cu maturitate
la 5 ani
Rata obligaţiunilor
cu maturitate
la 10 ani
Rata cash
Rata dobânzii la
titlurile de stat
la 3 luni

CANADA

UK

Belgia

Olanda

Germania

Japonia

5,27

7,1

3,57

5,76

5,42

4,84

5,77

3,34

3,45

5,23

4,89

4,77

4,59

1,5

3,99

3,74

5,23

4,9

4,8

4,58

1,61

2

2,99

5,25

4,27

4,27

4,27

0,57

1,87

3,3

5,91

4,22

4,95

4,95

0,59

- alţi indicatori semnificativi pe regiuni geografice
Indicator
Datorii/active
totale
Primă/discount preţ
VS valoare activ
net unitar
Randamentul
dividendului
β

America de
Nord

Europa

Pacific

Asia

66,59%

36,89%

39,47%

40,98%

45,87%

-21,64%

-32,08%

-2,99%

5,4%

4,46%

5,72%

5,75%

1,02

0,69

0,92

0,82
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Segmentarea pieţei din punct de vedere al capitalizării şi structurii REIT-s este
prezentată mai jos. Cea mai mare piaţă este cea din SUA, urmată de Europa. La nivelul anului
2008 cele mai mari 5 ţări ca şi capitalizare au fost USA – 294,6 mld USD, Australia – 78 mld.
USD, Franţa – 72,8 mld. USD, Marea Britanie – 41 mld. USD şi Japonia cu 38 mld .USD.
Asia

Pacific
Europa

America
de Nord

Media capitalizării pe REIT’s este: Marea Britanie – 2,3 mld. USD, USA – 1,9 mld.
USD, Olanda – 1,7 mld. USD, Franţa – 1,5 mld USD şi Hong Kong cu 1,26 mld. USD.
Europa
(%)

Pacific
(%)

ASIA
(%)

Ipotecare

America de
NORD (%)
5

Industriale

8

5

14

7

Rezidenţiale

13

2

Birouri

14

15

Specializate

24

1

Retail

27

45

54

29

Diversificate

9

28

11

10

4

3

Altele
Management & dezvoltare

6
18

43
4

1

5. Caracteristici/factori de diferenţiere
Acţiunile companiilor real estate sunt acţiuni care depind în mare măsură de politicile
de creditare a bancilor, de nivelul de taxare şi impunere şi de o serie de alţi indicatori
macroeconomici, cât şi legaţi de sector.
Activele companiilor real estate sunt active aducătoare de venituri relativ constante,
predictibile, cu două componente: câştig de capital şi venituri operaţionale, oferă acoperire
faţă de inflaţie. De asemenea nu au maturitate, făcându-se în continuare tranzacţii cu clădiri
vechi şi de o sută de ani, în schimb costurile de tranzacţionare sunt mari.
Piaţa ineficientă nu este un punct slab întrucât permite deţinătorilor de informaţii să
obţină preţurile cele mai bune, acestea reflectându-se şi în preţul de piaţă al acţiunilor.
Segmentarea pieţei se manifesta atât prin prisma tipului de activ: office, rezidenţial
industrial etc. sau ipoteci, închirieri, active pentru vânzare, sau hibrid cât şi prin întindere
geografică.
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Acţiunile companiilor real estate sunt acţiuni defensive, generatoare de dividende
(vezi REIT’S cu obligativitate de repartizarea unei cote minime a profitului la acţionari) dar
oferă şi câştiguri pe termen mediu şi lung din aprecierea cotaţiilor.
REIT’S sunt reglementate cu mici diferenţe de la ţară la ţară. REIT’s trebuie să
repartizeze dividende într-un procent de 80-90 % din profit, trebuie să respecte o structură a
activelor şi a surselor de venituri. Aceste restricţii limitează REIT’S în achiziţia anumitor
active, în menţinerea lor pe o perioadă care ar duce la schimbarea structurii. De asemenea,
distribuirea unei rate aşa ridicate a dividendului poate ridica probleme de cash-flow.
Factori de diferenţiere faţă de alte sectoare:
- Competiţie ridicată,
- Dependenţa ridicată de factorii macroeconomici,
- Emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni mai multe decât la alte companii,
- Grad ridicat de îndatorare,
- Cash flow consistent,
- Acţiuni defensive,
- Distribuţie de dividende.
Cei mai importanţi competitori globali REITs sunt:
1. Mitsui Fudosan (Japonia): leasing, vânzări case, clădiri de birouri, terenuri,
constructii, brokerage, consultanta, management, vânzări materiale de construcţii, altele.
Operează cu precădere în Japonia.
2. Mitsubishi Estate Company, Limited (Japonia): clădiri de birouri, rezidenţiale,
dezvoltări urbane şi management, arhitectură şi design, hoteluri, servicii operaţionale pentru
real estate. Operează cu precădere în Japonia.
3. CB Richard Ellis Group (SUA): birouri, retail, industriale, rezidenţiale şi
comerciale. Operează în toata lumea, peste 300 de reprezentante.
4. Land Securities Group (Marea Britanie): deţine şi administrează proprietăţi
comerciale, consultanţă pentru operatori publici şi privaţi, construcţii, mentenanţă, securitate,
asigurări, marketing. Operează în principal în Marea Britanie.
5. Westfield Group (Australia): dezvoltare, design, construcţii, management active,
managementul proprietăţilor, leasing, marketing. Operează în SUA, Australia, Noua Zeelanda
şi Marea Britanie.
6. Analiza SWOT
Piaţa real estate nu va recupera mai devreme de patru ani, chiar dacă tranzacţiile se vor
intensifica, randamentele vor continua să se comprime, ratele de închiriere vor continua să
scadă, deţinătorii de active începând să-şi reevalueze aşteptările. Deţinătorii de lichidităţi sunt
deja foarte atenţi la identificarea de oportunităţi şi „chilipiruri”, mai ales în Asia. În toate
regiunile se pregătesc IPO-ori pentru creşterea lichidităţilor.
Va avea loc şi o reaşezare din punct de vedere geografic, companiile europene
considerând Europa şi, mai ales Germania, ca un port în condiţii de vreme rea şi vor încerca
să-şi reducă expunerea pe pieţele transcontinentale. Vor fi căutate active în oraşe mari, stabile
din punct de vedere al preţurilor şi cu stabilitate a veniturilor generate pe termen lung.
În ceea ce priveşte regiunea ASIA, se estimează ca din 6,2 trilioane USD rezultaţi din
exporturile de petrol din următorii 14 ani de ţările din Golful Persic, cel puţin 3,5 trilioane
USD vor fi direcţionate în afara graniţelor, şi o bună parte în real estate. Dacă până în 2007
petrodolarii şi fondurile suverane au intrat mai mult în SUA şi Europa din 2010 şi Asia va fi
inclusă în preferinţele lor investiţionale, având India, Malaisia şi China în top.
Puncte tari
- Rata mare a dividendului
- Cash flow previzibil, consistent
- Siguranţa veniturilor în condiţii de creştere economică.
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Oportunităţi
- Posibilitate de diversificare a activelor
- Posibilitate de diversificare geografică
- Integrare pe verticală
- Programe locale şi naţionale de sprijinire specifice.
Puncte slabe
- Grad mare de îndatorare
- Necesitate mare de finanţare.
Riscuri
- Concurenţa acerbă
- Criza sectorului bancar
- Degradarea condiţiilor macroeconomice.
7.Concluzii/Recomandări
Caracteristicile sectorului real estate duc la următoarele concluzii:
- Exceptând sectorul bancar, sectorul real estate a avut cea mai mare cădere începând
cu declanşarea crizei în 2007, principalii indici de sector pierzând în medie 75% până în
martie 2009 când au atins minimul.
- În luna noiembrie 2009, S&P 500 Real Estate Group Index a ajuns la valoarea din
aceeaşi lună a anului 2008, recuperând 50% din căderea de la declanşarea crizei, şi câştigând
109% faţă de minimul înregistrat în martie 2009.
- Volatilitatea ridicata le califică drept acţiuni riscante în această perioadă, dar pe
termen lung pot aduce o bună remunerare a capitalului investit.
Bibliografie
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PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA SUB IMPACTUL
CRIZEI FINANCIARE INTERNAŢIONALE
Sanda NAN
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
sanda.nan@cnvmr.ro
Rezumat. Criza financiară din perioada 2007-2008 a reprezentat efectul negativ,
cumulat, al mai multor factori interconectaţi, de natură economică, financiară şi
instituţională. Interdependenţa economiilor şi a sistemelor financiare la nivel global au
condus la propagarea în lanţ a efectelor crizei, datorită globalizării pieţei serviciilor
financiare. Căderea pieţelor dezvoltate a avut un impact puternic asupra pieţelor emergente,
care s-au confruntat cu o lipsă de lichidităţi fără precedent. Pe acest fond al declanşării crizei
financiare internaţionale, piaţa de capital a României s-a caracterizat printr-o volatilitate
ridicată, reducerea lichidităţii şi scăderea accentuată a indicilor bursieri.
Cuvinte-cheie: criza financiară; globalizarea pieţelor financiare; investiţii străine;
lichiditate.
Coduri JEL: F21, F36, G01, G15, G24.
Coduri REL: 10F, 11B, 11C, 20E.
I. Factori principali declanşatori ai crizei financiare internaţionale
Criza financiară a fost posibilă, în principal, datorită unor evoluţii nesustenabile la
nivelul creditării marcate de lichiditatea excesivă, ratele scăzute ale dobânzii, fluctuaţia
preţurilor activelor şi managementul necorespunzător al riscului. Factorilor menţionaţi ce au
determinat puternice dezechilibre macroeconomice globale li s-au adăugat dezvoltarea fără
precedent a inovaţiei financiare reprezentată de instrumente financiare ale căror caracteristici,
riscuri şi efecte sistemice nu au fost îndeajuns de bine cunoscute şi evaluate de instituţiile
financiare implicate, respectiv de autorităţile competente.
Anii premergători apariţiei crizei financiare au însemnat, în plan legislativ, importante
schimbări, atât Statele Unite ale Americii, cât şi Comisia Europeană procedând la reaşezarea
noilor principii menite să asigure un mediu de afaceri prudenţial, dar care să permită
dezvoltarea concurenţei şi crearea unei infrastructuri necesare pieţelor pentru a fi capabile să
ofere servicii financiare integrate.
Construcţia pieţei financiare unice europene a început încă din anul 1993, odată cu
emiterea directivei privind serviciile de investiţii financiare, dar la puţin timp de la intrarea în
vigoare a actului comunitar a apărut necesitatea revizuirii acestuia, necesitate impusă de
dezvoltarea tehnică a pieţelor reglementate, de apariţia sistemelor alternative de tranzacţionare,
de extinderea activităţilor firmelor de investiţii şi, nu în ultimul rând, de abordarea tradiţională a
autorităţilor naţionale privind organizarea, funcţionarea şi supravegherea participanţilor la piaţă.
Eforturile conjugate ale factorilor de decizie de a implementa măsurile cuprinse în
Planul de Acţiune European pentru Serviciile Financiare (FSAP) s-au concretizat în anul
2004, când a fost aprobată Directiva privind pieţele de instrumente financiare (MiFID).
Au urmat o serie de acte comunitare referitoare la transparenţă, abuzul de piaţă,
adecvarea capitalului, ofertele de preluare şi organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare.
Astfel, cadrul de reglementare şi supraveghere existent nu a reuşit să preîntâmpine
apariţia crizei, în special din cauza următoarelor elemente:
 gestionarea neadecvată a riscului datorată slăbiciunilor în evaluarea riscului din
partea instituţiilor financiare prin utilizarea de metode statistice neadecvate;
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 evaluarea necorespunzătoare a riscului de credit de către agenţiile de rating datorată
metodologiilor de evaluare perimate şi a conflictelor de interese majore înregistrate;
 lipsa de reglementare şi supraveghere a pieţei instrumentelor derivate de credit şi a
produselor structurate;
 insuficienta examinare a riscului macroprudenţial;
 gestiunea ineficace a crizei prin aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor
prudenţiale, întârzieri în luarea de măsuri de către unele instituţii internaţionale şi lipsa de
coordonare între acestea.
Astfel, prin intermediul operaţiunilor de securitizare, fluxurile de numerar aferente
creditelor individuale au fost cumulate, iar prin intermediul instrumentelor financiare astfel
generate riscul de credit aferent acestora a fost transferat pe pieţele financiare internaţionale.
Ca urmare a acestui transfer, riscul de credit aferent creditelor ipotecare cu risc ridicat din
SUA (subprime lending) a fost preluat la nivelul investitorilor instituţionali.
Interdependenţa economiilor şi a sistemelor financiare la nivel global au condus la
propagarea în lanţ a efectelor crizei, datorită globalizării pieţei serviciilor financiare, afectând
astfel negativ şi alte pieţe precum cele de bunuri şi servicii, ajungând rapid în economia reală.
Ipoteza potrivit căreia instituţiile financiare îşi elimină riscul de credit, prin
intermediul operaţiunilor de securitizare, s-a dovedit a fi nefundamentată, atunci când
fenomenul este privit la nivel global. Încercarea de a elimina riscurile nu a făcut altceva decât
să forţeze transferarea acestora către pieţele financiare internaţionale generând o criză
financiară internaţională.
Deşi utilizarea produselor precum instrumentele derivate de credit şi cele structurate
au afectat mai vizibil investitorii instituţionali, acestea au influenţat şi investiţiile de retail
datorită unor aspecte cărora nu li s-a acordat suficientă atenţie, cum ar fi:
 investitorii de retail au dificultăţi în a înţelege cum funţionează aceste instrumente,
informaţia pusă la dispoziţie fiind prea voluminoasă, într-un limbaj sofisticat şi care nu
facilitează posibilitatea comparării produselor;
 inovaţia continuă a acestora;
 prevederile legale la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce
priveşte aceste produse nu sunt uniforme şi prezintă numeroase lacune;
 este dovedită existenţa unei anumite asimetrii a informaţiilor între emitentul acestor
produse, distribuitorii şi investitorii de retail, cei din urmă dispunând de un nivel scăzut de
înţelegere financiară. Mai mult, combinarea unor astfel de produse duce la creşterea asimetriei
adăugând un plus de complexitate care contribuie la diminuarea transparenţei şi la creşterea
costurilor;
 convergenţa în cadrul canalelor de vânzare;
 publicitatea incompletă sau neclară care poate afecta alegerea corespunzătoare a
produselor.
Deşi aceste instrumente complexe se întâlnesc prea puţin pe pieţele emergente, totuşi,
din cauza globalizării fluxurilor financiare ce a avut ca rezultat plasarea rezervelor pieţelor
emergente în ţările cu pieţe de capital dezvoltate, slăbiciunile sistemului financiar
internaţional au generat indirect efecte negative şi asupra pieţelor emergente, inclusiv a celei
din România.
II. Efecte ale crizei financiare internaţionale asupra pieţelor de capital
Criza financiară declanşată în SUA s-a extins la nivelul pieţelor financiare din Europa
şi Asia, din cauza interconectării puternice a acestora, ca urmare a pierderii încrederii în
sistemul financiar, lichiditatea interbancară a scăzut drastic şi astfel multe instituţii financiare
au devenit dependente de linii de finanţare de la băncile centrale. Scăderea lichidităţii şi
scumpirea creditului au determinat scăderea semnificativă a creditării populaţiei şi a agenţilor
economici. Consumul a scăzut, multe companii mari şi-au redus producţia, iar altele au dat
faliment, alimentând astfel creşterea şomajului.
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În vara anului 2007, banca de investiţii Bear Stearns anunţa falimentul a două fonduri
speculative fiind astfel prima mare bancă atinsă de criza subprime iar banca germană IKB
admitea că se află în dificultate. Cele două evenimente au fost urmate de anunţul băncii BNP
Paribas de îngheţare a trei fonduri de investiţii expuse pe piaţa subprime. În această perioadă,
BCE a injectat 94,8 miliarde de euro în sistemul financiar european, iar FED 24 miliarde de
dolari în cel american, în timp ce principalele pieţe bursiere înregistrau scăderi importante,
prevestind riscul propagării crizei. De asemenea, Banca Japoniei, cea a Elveţiei şi a Canadei
au făcut publice intervenţiile pe pieţe.(1)
Situaţia s-a agravat în anul 2008, când importante instituţii financiare private au ajuns
în pragul falimentului (Lehman Brothers). JP Morgan Chase anunţa achiziţia Bear Stearns
pentru 236 milioane de dolari, cu ajutorul FED iar Trezoreria SUA anunţa preluarea Freddie
Mac şi Fannie Mae. După numai o săptămână, FED prelua conducerii Goldman Sachs şi
Morgan Stanley. Una dintre principalele bănci din SUA, Bank of America prelua Merrill
Lynch, pentru 50 miliarde de dolari.(2)
Severitatea crizei, considerată de analiştii financiari ca fiind cea mai puternică de la
1929 până în prezent, a dus la măsuri guvernamentale excepţionale. Cea mai mare societate de
asigurări din lume, American Insurance Group (AIG), a fost susţinută de statul american prin
fonduri publice din cauza riscului sistemic pe care l-ar fi reprezentat falimentul acesteia. La
fel s-a întâmplat şi în Europa, unde guvernele statelor europene au pus în aplicare programe
prin care să fie susţinute instituţiile financiare aflate în dificultate, ajungându-se chiar la
naţionalizarea unor actori importanţi de pe piaţa financiară, aşa cum a fost cazul unor bănci
precum Royal Bank of Scotland (RBS) sau Northern Rock, a cincea instituţie din Marea
Britanie, unde statul britanic a devenit acţionar majoritar. Astfel, băncile centrale şi-au
conjugat eforturile pentru a revigora piaţa creditului.
Scăderea semnificativă din pieţele financiare a afectat în primul rând segmentul
pieţelor de capital. Toate pieţele naţionale au resimţit aceste evenimente, unele burse luând
decizii de suspendare a tranzacţionării din cauza scăderilor înregistrate. Mare parte a titlurilor
cotate au scăzut, şocul resimţindu-se puternic mai ales în cazul acţiunilor băncilor şi al altor
instituţii financiare. Băncile centrale au optat pentru o infuzie de capital pentru a contracara
efectele pe segmentul bancar, dar piaţa de capital a continuat scăderea, completată de o
volatilitate ridicată.
Bursa reacţionează cu anticipaţie la aşteptările cu privire la economia reală. Aşteptările
negative, alimentate cu date statistice defavorabile, au dus la modificarea comportamentului
investitorilor şi au determinat în 2008 scăderea pronunţată a cotaţiilor pe pieţele financiare
internaţionale, producând scăderi semnificative la nivelul celor mai importanţi indici bursieri:
FTSE/ATHEX 20 – 66,1% (Athens Exchange), S&P/MIB – 49,5% (Borsa Italiana), BET
Index – 70,5% (Bucharest Stock Exchange), BUX Index – 53,3% (Budapest Stock Exchange),
FTSE/CySE20 – 77,0% (Cyprus Stock Exchange), DAX Performance Index – 40,4%
(Deutsche Borse), EURONEXT 100 – 45,2% (NYSE Euronext), AEX – 52,3% (Euronext
Amsterdam), BEL 20 – 53,8 (Euronext Brussels), PSI 20 – 51,3% (Euronest Lisbon), CAC 40
– 42,7% (Euronext Paris), ISEQ 20 Index – 66,6% (Irish Stock Exchange), FTSE 100 – 31,3%
(London Stock Exchange), OMX Nordic 40 – 50,5% (OMX Nordic Exchange), OMX
Copenhagen 20 – 46,6% (OMX Nordic Exchange Copenhagen), OMX Helsinki 25 – 49,6%
(OMX Nordic Exchange Helsinki), OMX Iceland 15 – 94,4% (OMX Nordic Exchange
Iceland), OMX Stockholm 30 – 38,8% (OMX Nordic Exchange Stockholm), OBX – 52,8%
(Oslo Borse), PX – 52,7% (Prague Stock Exchange), SMI – 34,8% (SIX Swiss Exchange),
IBEX 35 – 39,4% (Spanish Excahnge BME), WIG 20 Index – 48,2% (Warsaw Stock
Exchange) şi ATX – 61,2 (Wiener Borse). Se poate observa că principalele pieţe europene au
înregistrat şi acestea scăderi semnificative ale indicilor bursieri, subliniind încă o dată
caracterul global al crizei. Aşa cum era de aşteptat, indicele bursei din Islanda a marcat o
cădere dramatică de 94,4% faţă de anul 2007, iar indicele FTSE 100 a avut cea mai uşoară
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scădere, de numai 31,3%. În ceea ce priveşte bursele din regiune, indicii reprezentativi ai
Cehiei şi Poloniei au avut scăderi ce nu au depăşit 40%.(3)
Pierderea încrederii în acurateţea evaluărilor agenţiilor de rating a dus la creşterea
asimetriei informaţiei, fapt ce a condus implicit la creşterea incertitudinii faţă de evoluţia
viitoare a preţurilor instrumentelor financiare.
În perioada recentă au apărut tot mai multe indicii privind stabilizarea economiei
mondiale, confirmând anticipaţiile potrivit cărora restrângerea semnificativă a activităţii
economiei a luat sfârşit, în special pe marile pieţe emergente. După scăderea din trimestrul al
IV-lea 2008 şi trimestrul I 2009, creşterea economică mondială a devenit pozitivă în trimestrul
al II-lea 2009.(4) Aceasta a fost susţinută cu precădere de extinderea măsurilor de politică
fiscală şi monetară, precum şi de ameliorarea nivelului încrederii consumatorilor în sectorul
corporativ.
III. Efecte ale crizei financiare internaţionale asupra pieţei de capital
din România
Piaţa de capital din România a fost caracterizată de variaţii ridicate ale indicilor
bursieri şi ale nivelului de lichiditate în anul 2007, determinate atât de factori externi, precum
ascensiunea importantă a pieţelor internaţionale în prima parte a anului şi escaladarea
tensiunilor de pe piaţa creditelor ipotecare cu risc ridicat din SUA, dar şi ca urmare a
schimbării semnificative a percepţiei investitorilor privind soliditatea indicatorilor
macroeconomici interni după declanşarea crizei externe. Reevaluarea riscurilor la nivel global
a condus la o schimbare a comportamentului investitorilor nerezidenţi pe pieţele emergente,
evoluţie resimţită şi pe piaţa internă de capital.
Investitorii nerezidenţi au redus fluxurile de capital către piaţa internă de capital
începând cu luna august 2007 (excepţie făcând luna decembrie), datorită unei aversiuni faţă de
risc în creştere comparativ cu prima parte a anului. Intrările substanţiale din luna decembrie sau datorat şi IPO-ului efectuat de Transgaz, care a înregistrat un grad de subscriere foarte
ridicat.
În ceea ce priveşte piaţa din România, luna august marchează prima lună din 2007 în
care investitorii nerezidenţi au devenit preponderent vânzători de acţiuni. În perioada
următoare, procesul a continuat, la sfârşitul lunii ianuarie 2008 valoarea vânzărilor nete ale
investitorilor nerezidenţi a totalizat 561 milioane lei. Cu toate acestea, evoluţia negativă a
indicilor bursieri în primele trei luni de la începutul crizei a avut loc pe fondul unui volumul
redus de vânzări nete ale nerezidenţilor (87 milioane lei), ceea ce conduce la ipoteza existenţei
simultane a unei contagiuni pure în această fază a corecţiei.(5)
Pe piaţa internă de capital s-au observat trei perioade de corecţii ample ale indicilor
bursieri din momentul declanşării crizei pe pieţele internaţionale: iulie-august 2007,
octombrie-noiembrie 2007 şi ianuarie-februarie 2008. Nivelul corelaţiilor dintre indicele BET
şi cei internaţionali evidenţiază o creştere a influenţei evoluţiei pieţelor dezvoltate de capital şi
o mai mare sincronizare cu pieţele emergente din regiune în anumite perioade de corecţii.
Impactul extern cel mai puternic a fost resimţit în momentul declanşării crizei pe
pieţele financiare internaţionale (iulie-august 2007), când aversiunea faţă de risc a
investitorilor s-a accelerat brusc, precum şi în primele două luni din 2008, când temerile
investitorilor privind intrarea economiei SUA în recesiune şi riscul extinderii acesteia la nivel
global au amplificat ieşirile de capital de pe pieţele de acţiuni şi reorientarea acestora către
pieţele de titluri de stat, de metale preţioase şi de materii prime. Contracţia pieţei interne de
capital din lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2007 a fost determinată, în principal, de
factorii macroeconomici interni, observându-se o decuplare a pieţei autohtone de cele externe
în ceea ce priveşte evoluţiile zilnice. Contextul internaţional dificil a favorizat declinul pieţei
autohtone de capital în acea perioadă, însă cauzele interne au avut cel mai mare impact.
La nivel naţional, în anul 2008, cele mai pregnante efecte au constat în înrăutăţirea
sensibilă a percepţiei investitorilor asupra riscului şi diminuarea masivă a lichidităţii
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instituţiilor şi pieţelor financiare. În condiţiile în care instituţiile financiare locale nu au avut
expuneri pe instrumentele financiare toxice aflate la originea crizei financiare internaţionale,
turbulenţele de pe pieţele internaţionale au afectat investitorii şi pieţele locale indirect, prin
intermediul economiei reale şi al lichidităţii pieţelor financiare.
În contextul crizei financiare internaţionale, piaţa de capital din România a înregistrat
o evoluţie asemănătoare celorlalte pieţe din Europa, America şi Asia, caracterizându-se prin
scăderea lichidităţii şi deprecieri semnificative la nivelul indicilor bursieri. Această evoluţie a
fost accentuată de închideri ale poziţiilor deţinute de către instituţiile financiare externe pe
instrumentele financiare locale, într-o perioadă scurtă de timp şi de reticenţa investitorilor faţă
de menţinerea sau mărirea expunerilor pe valorile mobiliare. În aceste condiţii, capitalizarea
bursieră la nivelul întregii pieţe a scăzut cu 47%, la nivelul de 57,8 miliarde lei.
Evoluţiile Bursei de Valori Bucureşti şi ale Bursei Monetar - Financiare şi de Mărfuri
Sibiu au fost influenţate de evoluţia pieţelor internaţionale, atât în ceea ce priveşte percepţia
investitorilor faţă de piaţa de capital, cât şi cu privire la activitatea desfăşurată de investitorii
instituţionali străini. Asemănător pieţelor din regiune, în luna octombrie, BVB a suspendat, în
două rânduri, tranzacţionarea pe piaţă, din cauza atingerii pragului maxim de variaţie negativă
a indicilor bursieri.
După o evoluţie constant ascendentă din perioada 2005-2007, BVB a înregistrat
scăderi semnificative în a doua parte a anului 2008. Valoarea de piaţă a titlurilor financiare
tranzacţionate a scăzut cu 50% faţă de cea înregistrată în 2007, de la 14.597,01 milioane lei
(4.385,90 milioane euro) la 7.182,33 milioane lei (1.957,78 milioane euro).
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Sursa: BVB (datele pentru anul 2009 includ şi luna noiembrie).
Figura 1. Evoluţia tranzacţiilor cu acţiuni la BVB în perioada 1995-2009

Totuşi, la sfârşitul anului 2008, capitalizarea bursieră reprezentând 11.629,76 milioane
euro a fost de patru ori mai mare comparativ cu anul 2003. În cele 250 de şedinţe de
tranzacţionare în anul 2008, au fost încheiate 1.341.297 tranzacţii pentru un număr de 12.848
milioane acţiuni cu o valoare totală de 6.950,40 milioane lei (1.895,44 de milioane euro), şi
552 de tranzacţii pentru un număr de 1.214.353 de obligaţiuni cu o valoare totală de 231,93
milioane lei (62,34 milioane euro).
Dacă până în anul 2001 Bursa de Valori Bucureşti era considerată o bursă de acţiuni,
ultimii ani au marcat crearea şi dezvoltarea pieţei obligaţiunilor, cu precădere a celor
municipale şi diversificarea instrumentelor prin tranzacţionarea drepturilor de preferinţă, a
drepturilor de alocare şi a contractelor futures.
În anul 2007, piaţa RASDAQ administrată de către BVB SA a înregistrat ritmuri de
creştere destul de ridicate. Cu siguranţă, fuziunea BVB cu BER finalizată în anul 2008 a adus
un plus de vizibilitate pentru titlurile tranzacţionate pe această piaţă, valoarea tranzacţiilor pe
această piaţă înregistrând 4.254,1 milioane lei (1.287,7 milioane euro). Au fost identificate
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cele mai atractive societăţi care au fost grupate pe categorii de excelenţă, ca un prim pas spre
promovarea acestora pe piaţa reglementată şi s-a procedat, în mod treptat, la reducerea
numărului emitenţilor listaţi prin retragerea de pe piaţă, în baza hotărârii acţionarilor în
conformitate cu gradul de îndeplinire a cerinţelor de listare, astfel încât numărul societăţilor
tranzacţionabile s-a redus continuu, de la 5.516 emitenţi în anul 1999 la 1.753 în anul 2008.
În anul 2008, pe fondul scăderii cotaţiilor şi a reducerii numărului de emitenţi admişi
la tranzacţionare, valoarea tranzacţiilor a scăzut cu 63,3% atingând 1.562 milioane lei (426,5
milioane euro).
În ceea ce priveşte Bursa Monetar – Financiară şi de Mărfuri Sibiu, din anul
constituirii pieţei la termen până la sfârşitul anului 2003, se poate observa că volumul
tranzacţionat a fost relativ constant, nedepăşind 300.000 de contracte pe an. Prin urmare, anul
2006 a devenit cel mai bun din istoria bursei cu un total de 4.268.710 contracte tranzacţionate
şi o valoare de 9.744,28 milioane lei (aproximativ 2.770 milioane euro). Ritmul de creştere
exploziv a făcut posibilă înregistrarea unui volum zilnic record, de 71.000 contracte în luna
noiembrie.
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Sursa: SIBEX (datele pentru anul 2009 includ şi luna noiembrie).
Figura. 2. Evoluţia tranzacţiilor la SIBEX în perioada 1995-2009

În anul 2007, interesul de care s-a bucurat piaţa instrumentelor financiare derivate de
la Sibiu a generat volume de tranzacţionare de nivel mediu şi ridicat, în funcţie de diferitele
perioade ale anului. Dacă în prima jumătate a anului volumele au fost net superioare anului
2006, în a doua jumătate a anului, lichiditatea s-a diminuat ceea ce a dus la tranzacţionarea
unui volum de 3.490.923 contracte, reprezentând 81,78% din volumul înregistrat în anul 2006.
Cu toate că volumul de 3.618.766 contracte tranzacţionat în 2008 a fost superior celui
din 2007, numărul de poziţii deschise a înregistrat o scădere, în special în prima parte a anului,
ca o continuare a tendinţei începute în anul precedent, investitorii orientându-se mai mult către
operaţiunile speculative şi mai puţin către cele de arbitraj şi acoperire a riscurilor.
Diminuarea cu 35% a valorii tranzacţionate în anul 2008 şi din prima parte a anului
2009 se datorează în principal scăderii cotaţiilor la instrumentele financiare derivate cu activ
suport acţiuni, care au urmărit îndeaproape evoluţia cotaţiilor de la BVB.
Piaţa de instrumente financiare derivate SIBEX s-a dezvoltat continuu, astfel de la 16
contracte futures admise la tranzacţionare în anul 2004 şi tot atâtea contracte de tip opţiuni
având ca activ-suport contractele futures, la sfârşitul anului 2008, pe piaţa la termen se
tranzacţionau 36 contracte futures având ca active suport acţiuni, indici bursieri, cursuri de
schimb, aur şi 30 contracte de tip opţiuni pe contracte futures.
Anii 2007-2008 s-au înscris, în ciuda contextului financiar dificil, în trendul deja
stabilit marcând atât creşterea lichidităţii pieţei futures cât şi consolidarea poziţiei SIBEX în
regiune. Evoluţia pozitivă a indicatorilor financiari şi operaţionali trebuie apreciată cu atât mai
mult cu cât ea a avut loc în contextul degradării constante în 2008 a mediului bursier autohton
în special în a doua jumătate a anului pe fondul agravării efectelor crizei financiare
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internaţionale. Bursa din Sibiu şi-a demonstrat astfel capacitatea de a menţine constant
interesul pentru produsele sale indiferent de situaţia generală a pieţei de capital. Prin Bursa de
la Sibiu, piaţa de capital din România intră în topul pieţelor de derivate din Europa, ocupând
locul opt în ceea ce priveşte segmentul derivatelor având ca activ suport acţiuni, după: Eurex
Frankfurt, Euronext LIFFE, Spanish Exchange BME, OMX Nordic Exchange, Borsa Italiana,
Oslo Bors, Athex Derivatives Exchange.(6)
Evoluţia indicatorilor pieţei fondurilor deschise în anul 2008 este în concordanţă cu
corecţiile înregistrate de pieţele reglementate ca urmare a crizei financiare internaţionale. Cu
toate acestea, creşterea numărului de investitori şi scăderea activelor cu o rată inferioară celei
înregistrate de corecţia indicilor bursieri indică faptul că sectorul a fost în continuare unul de
interes pentru investitori, având loc o reorientare către plasamentele cu un grad de siguranţă
mai scăzut (în special instrumente cu venit fix). Totuşi, de la declanşarea crizei financiare
internaţionale, industria fondurilor de investiţii s-a restrâns din punct de vedere al valorii
portofoliilor de active deţinute de investitori. Fondurile deschise de investiţii deţineau la
sfârşitul anului 2008 active nete în valoare de 941 milioane lei. Reducerea valorii portofoliilor
de active a fost generată de scăderea valorii acţiunilor cotate şi de volumul răscumpărărilor
solicitate de investitori în urma deprecierii valorii activului net.(7)
Activitatea societăţilor de servicii de investiţii financiare a înregistrat o scădere
semnificativă în ultimul an, din cauza reducerii lichidităţii pieţelor reglementate pe care
acestea oferă servicii financiare clienţilor şi a numărului de conturi active ale investitorilor.
Intermediarii autohtoni şi-au restrâns activitatea prin închiderea unui număr important de sedii
secundare şi prin reducerea personalului angajat, precum şi prin restrângerea obiectului de
activitate, pentru a se putea încadra în cerinţele prudenţiale de capital.
Deşi aderarea României la Uniunea Europeană a oferit firmelor de investiţii
oportunitatea prestării de servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul altor state membre în
baza paşaportului unic, până la sfârşitul anului 2008 doar trei astfel de societăţi au notificat
autorităţii o astfel de intenţie.
IV. Măsuri de contracarare a efectelor crizei financiare internaţionale
În aceste condiţii de criză s-a impus luarea unor măsuri de excepţie, atât la nivel
internaţional, cât şi la nivel naţional. În SUA şi în unele state din Europa, guvernele şi băncile
centrale au răspuns prin îmbunătăţirea lichidităţii, acordarea de garanţii guvernamentale
pentru împrumuturi, recapitalizarea instituţiilor financiare, garantarea celor mai noi emisiuni
de către bănci asigurate, prevenirea colapsului companiilor mari interconectate, cumpărarea de
acţiuni în bănci, reduceri coordonate ale ratelor dobânzii.
Uniunea Europeană a susţinut necesitatea dezvoltării măsurilor destinate stabilizării,
supravegherii şi consolidării transparenţei sectorului financiar. Consiliul Uniunii Europene a
solicitat, de asemenea, luarea de decizii rapide în ceea ce priveşte agenţiile de rating,
supravegherea financiară şi standardele contabile.
În acest context, s-au luat o serie de măsuri pentru întărirea cooperării şi coordonării
între autorităţile pieţelor de capital din statele membre şi pentru redresarea pieţelor de capital
ca urmare a impactului crizei financiare: suspendarea temporară a vânzărilor în lipsă,
monitorizarea impactului evenimentelor recente din piaţă asupra fondurilor de investiţii,
protejarea investitorilor, monitorizarea aplicării standardelor de contabilitate şi monitorizarea
funcţionării infrastructurilor post-tranzacţionare pentru a asigura finalizarea tranzacţiilor pe
perioada de instabilitate financiară.
Măsurile luate au vizat şi modificarea cadrului legislativ la nivel european. O primă
acţiune întreprinsă de Comisia Europeană începând cu octombrie 2008 a constat în
desemnarea unui grup de lucru format din opt înalte personalităţi la nivel european, condus de
francezul Jacques de Larosière al cărui obiectiv a constat în a face propuneri pentru întărirea
aranjamentelor de supraveghere din cadrul tuturor sectoarelor financiare, cu obiectivul de a
stabili un sistem european de supraveghere mai eficient, integrat şi sustenabil.
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Având în vedere turbulenţele înregistrate pe pieţele financiare internaţionale, care s-au
resimţit şi pe piaţa de capital din România, începând cu septembrie 2008, autoritatea de
supraveghere a întreprins măsuri menite să stimuleze piaţa, cum ar fi: suspendarea cotei de 0,08%
aplicată asupra valorilor tranzacţiilor pentru o perioadă de şase luni şi apoi diminuarea acesteia la
0,04%, suspendarea aplicării cotei pentru tranzacţiile cu titluri de stat, suspendarea aplicării cotei
pentru ofertele publice de vânzare de către stat şi a ofertelor publice de vânzare efectuate în
vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. De asemenea, în vederea intensificării
supravegherii la nivelul intermediarilor, organismelor de plasament colectiv şi operatorilor de
piaţă, s-a solicitat acestor entităţi rapoarte cu o frecvenţă mai mare şi un conţinut mai detaliat.
În vederea susţinerii pieţei de capital, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare împreună
cu Ministerul Economiei şi Finanţelor au instituit măsuri temporare de relaxare fiscală pentru
tranzacţiile bursiere, astfel de măsuri regăsindu-se şi în pachetele anticriză din mai multe state
membre ale Uniunii Europene. Printre măsurile adoptate se numără suspendarea impozitului
aplicat profitului realizat de către persoanele juridice străine şi a celui aplicat câştigurilor obţinute
de persoanele fizice din tranzacţiile pe piaţa de capital, precum şi deducerea pierderilor înregistrate
de către persoanele fizice în următorul an fiscal din câştigurile nete de aceeaşi natură realizate. De
asemenea, în cazul persoanelor juridice române au fost declarate ca venituri neimpozabile
veniturile obţinute din tranzacţionarea titlurilor de capital, după cum cheltuielile aferente
tranzacţiilor au fost considerate cheltuieli nedeductibile.
La luna iulie 2007 a fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNSF),
în urma semnării unui Acord între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a
României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în vederea cooperării în domeniul
stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare iar începând cu luna septembrie 2008,
membrii CNSF au iniţiat şi adoptat măsuri comune cu privire la stabilitatea financiară a sistemului
financiar-bancar din România.
V. Concluzii
Odată cu adâncirea actualei crize financiare, nu există niciun dubiu că avem de-a face
cu o criză structurală în strânsă legătură cu lipsa unor dinamici coerente ale întregului sistem.
Declanşându-se după criza pieţelor de capital din anul 1987, recesiunea manifestată în Statele
Unite în anul 1991, criza din Asia în anul 1997 şi căderea dramatică a cotaţiilor acţiunilor din
sectorul internet în anul 2001, această criză, mult mai gravă decât cele din anii anteriori, este
cu siguranţă cunoscută ca cea mai serioasă din anii '30 până în prezent.
În plan european, criza financiară a determinat demararea unui proces intens de
reformare a instituţiilor centrale şi de restructurare a pieţelor financiare în condiţiile reaşezării
noilor principii menite să asigure un mediu de afaceri prudenţial dar care să permită
dezvoltarea concurenţei în segmentul serviciilor financiare integrate.
Corelaţia pieţei de capital din România cu cele europene a avut un nivel relativ scăzut,
cu excepţia turbulenţelor financiare internaţionale din septembrie - octombrie 2008. Scăderea
în intensitate a riscurilor percepute la nivelul sistemului financiar global a condus la
diminuarea corelaţiilor, indicând un grad redus de integrare a pieţei de capital autohtone cu
pieţele europene.
Note
(1)

www.crisis-financial.com
www.federalreserve.gov
(3)
site-uri burse menţionate
(4)
BCE, Buletin lunar, septembrie 2009, pp.9-10.
(5)
BNR, Raport asupra stabilităţii financiare, 2008, pp.56-57.
(6)
www.fese.be, www.sibex.ro
(7)
CNVM, Raport anual, 2008, p.103.
(2)
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Rezumat. Studiul de faţă îşi propune să construiască o relaţie ce poate cuantifica
dependenţa între diferite pieţe de capital şi să compare rezultatele obţinute înainte şi după
declanşarea deja celebrei crize financiare prin care trecem. De asemenea, ne propunem să
identificăm pe baza datelor empirice un comportament general valabil al acestei dependenţe,
să îi justificăm trendul şi să căutăm eventuale justificări pentru excepţiile apărute. Lucrarea
se încearcă a fi un punct de plecare pentru ulterioare reflecţii asupra canalelor de legatură şi
de transmisie a informaţiilor între pieţele de capital din diferite zone geografice.
Cuvinte-cheie: criză financiară; interdependenţa pieţelor de capital; GARCH,
corelaţie; efect de contagiune.
Cod JEL: G01.
Cod REL: 10B.
1. Introducere
Amploarea crizelor financiare recente şi consecinţele efectului de contagiune au atras
atenţia economiştilor din întreaga lume. Cele mai recente studii se concentrează asupra
înţelegerii cauzelor şi consecinţelor crizelor financiare (Forbes, 2002, Kodres, 2002, Bekaert,
2003, Kaminski, 2004, Barberis, 2005, Boyer, 2006).
Ultimul deceniu a fost marcat de numeroase crize financiare: criza pieţei de capital
asiatice din 1997, a pieţei ruse din 1998, Internet Bubble de la sfârşitul lui 1999 începutul lui
2000 şi căderea pieţei de capital braziliene din 1997-1998 şi 2002. Dar cea mai gravă este cea
a sectorului imobiliar din SUA, care a debutat în iunie 2007 şi a afectat întreg globul. Efectele
crizei financiare globale au început să se observe încă de la jumătatea anului 2007. În întreaga
lume pieţele bursiere au început să aibă o evoluţie descendentă, mari instituţii financiare au
intrat în colaps, iar guvernele celor mai puternice naţiuni au înnaintat pachete de măsuri
pentru a-şi salva propriul sistem financiar.
Potrivit lui Boyer (2006), criza se răspândeşte dintr-o ţară în alta generând fenomenul
de „contagiune”. Caracteristica comună tuturor crizelor financiare este că un eveniment
specific unei ţări se transmite rapid pe pieţele de pe întreg globul. Am privit cu îngrijorare
cum această criză, care a captat atenţia întregii omeniri, a depăşit sectoarele iniţial afectate.
Alan Greenspan a numit-o recent „once-in-a-century credit tsunami”(1), născut din colapsul
sectorului american imobiliar. Instabilitatea a contaminat sector după sector, mai întâi cel
bancar şi al pieţelor financiare, apoi întreaga economie. Criza a trecut graniţele statelor şi
ameninţă pieţele emergente şi ţările în curs de dezvoltare, distrugând progresele recente.
Studiul se concentrează asupra a unsprezece pieţe de capital, cea din SUA, nouă pieţe
naţionale europene: Olanda, Austria, România, Franţa, Marea Britanie, Italia, Germania,
Spania, Elveţia şi am considerat de asemenea un indice pentru piaţa de capital europeană.
Scopul este de a analiza criza financiară globală care a debutat in iunie 2007, în sensul
studierii comportamentului (corelaţiei) dintre pieţele de capital când cel puţin una este afectată
de criza financiară.
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Folosind o funcţie cu mai mulţi parametri am considerat „dimensiunea-timp” de
transmitere a impulsurilor de apariţie a crizei. O caracteristică a acestei crize este dificultatea
cu care parametrul asociat, de dependenţă, poate fi analizat în evoluţie în timp. Printr-o
regresare aplicată seriilor de date reprezentând variabila de eficienţă a pieţei şi variabila de
declanşare a declinului se obţine parametrul asociat, insă cum variază acesta, cu ce mărime
variază, este modificarea constantă sau nu, cu creşteri sau diminuări logice ale valorii etc.,
sunt aspecte doesebit de greu de cuantificat şi fundamentat.
Funcţiile de regresie oferă avantaje semnificative în analiza seriilor de timp datorită
faptului că au un înalt grad de flexibilitate. De asemenea, am propus utilizarea de modele
univariate pentru specificarea dinamicii rentabilităţii folosind GARCH.
Această lucrare contribuie la literatura existentă astfel:
- Am extins lucrările anterioare propunând un model în care variabila dependentă
depinde şi de realizările din trecut, deci se realizează o legătură cu momentele anterioare
apariţiei crizei;
- Din câte ştim nu există un alt studiu care să analizeze efectul de contagiune în zona
europeană.
Lucrarea este structurată astfel: secţiunea doi prezintă nivelul cercetării în acest
domeniu, secţiunea trei prezintă datele utilizate şi metodologia. Rezultatele empirice sunt
prezentate în secţiunea patru. Ultima secţiune prezintă concluziile.
2. Plasarea studiului în literatura de specialitate
Majoritatea deciziilor financiare se bazează pe raportul risc – rentabilitate. Totuşi, o
problemă centrală în alocarea capitalului şi în managementul riscului este dacă pieţele
financiare devin mai dependente sau mai puţin dependente unele de altele în perioadele de
criză. Această problematică a câştigat o mare importanţă printre academicieni şi practicieni în
ultimul deceniu datorită numeroaselor crize financiare survenite, „încununate” de criza
actuală, precum şi de accelerarea fenomenului de contagiune, manifestat de pieţele ce au intrat
în relaţii cu cea de la care a izbucnit criza.
Toate aceste evenimente au în comun faptul că problemele unei pieţe s-au extins în
numeroase ţări într-un mod greu de explicat doar pe baza schimbărilor microeconomice. În
general, contagiunea se referă la propagarea disturbanţelor financiare dintr-o ţară în alta.
Studiul asupra contagiunii financiare, definit de Forbes şi Rigabon (2002) ca „ a significant
increase in cross-market linkages after a shock to one country (or a group of countries)(2), a
fost condus în special în jurul noţiunii de „correlation breakdown”: o creştere statistic
semnificativă a corelaţiilor în perioadele de crash. Bertero şi Mayer (1989) şi King şi
Wadhwani (1990) au găsit evidenţa unei creşteri a corelaţiilor rentabilităţilor activelor în
perioada crizei din 1987. De asemenea, Calvo şi Reinhart (1996) au raportat deplasări ale
corelaţiilor în perioada crizei din Mexic, în timp ce Baig şi Goldfajn (1999) au descoperit
creşteri semnificative ale corelaţiilor pentru câteva pieţe est-asiatice în perioada crizei din
Asia de Est.
Studiile contagiunii bazate pe deplasări structurale ale corelaţiilor sunt atribuite lui
Boyer, Gibson şi Loretan (1999) care au subliniat deviaţiile din testele de schimbare a
corelaţiilor, teste care nu iau în considerare heteroskedasticitatea. Boyer (1999) argumentează
prin estimatorii coeficienţilor de corelaţie între valorile extreme realizate de două variabile
aleatoare. Potrivit lui Boyer, aceştia vor sugera mai degrabă o schimbare structurală, chiar
dacă generarea datelor reale are o corelaţie constantă.
Forbes şi Rigobon (2002) au generalizat studiul lui Boyer (1999) şi l-au aplicat în
studierea a trei crize importante (1987, Mexic şi Asia de Est). Ei nu au putut găsi modificări
ale corelaţiilor în oricare din aceste crize după ajustarea heteroskedasticităţii şi au
concluzionat că fenomenul de contagiune este inexistent.
Lognin şi Solnik (2001) au demonstrat că în general, pe piaţa americană, corelaţiile
cresc în perioadele cu volatilitate ridicată. Contribuţiile recente ale lui Kroner şi Ng (1998),
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Engle şi Sheppard (2001) şi Engle (2002) au dezvoltat modele Garch cu corelaţii şi covarianţe
care variază în timp, care ilustrează mai clar creşterea interdependenţei pieţelor concomitent
cu augmentarea volatilităţii.
Bae (2003) a subliniat: „The concerns (about contagion) are generally founded on the
presumption that there is something different about extremely bad events that leads to
irrational outcomes, excess volatility, and even panics. In the context of stock returns, this
means that if panic grips investors as stock returns fall and leads them to ignore economic
fundamentals, one would expect large negative returns to be contagious in a way that small
negative returns are not.”(3).
3. Datele şi metodologia utilizate
3.1. Datele folosite
Am studiat 11 pieţe de capital, cea din SUA, nouă pieţe europene: Olanda, Austria,
România, Franţa, Marea Britanie, Italia, Germania, Spania, Elveţia şi am considerat de
asemenea un indice pentru piaţa de capital europeană. Pentru aceasta am considerat următorii
indici bursieri: S&P 500 (SUA), FTSE 100 (UK), GDAXI (Germania), FCHI (Franţa), ^SSMI
(Elveţia), AEX (Olanda), FTSE MIB (Italia), IBEX 35 (Spania), ATX (Austria), FTEU3 (UE)
şi BET (România – figura 1).

Sursa: www.onlinebroker.ro
Figura 1

Datele au fost culese de pe: www.bvb.ro, financial yahoo şi www.bloomberg.de şi au
fost transformate în euro la cursul Forex. Au fost considerate rentabilităţile zilnice, fiind
eliminate zilele nelucrătoare, în intervalul 04.01.2005 – 30.09.2009. Am împărţit datele în
două perioade astfel: înainte de criză (4 ianuarie 2005 – 31 mai 2007) şi perioada crizei (4
iunie 2007 – 30 septembrie 2009).
Apoi am comparat diferenţa dintre rentabilităţi, volatilităţi şi corelaţiile între cele două
perioade, cea stabilă şi cea de criză.
3.2. Metodologia
Din analiza graficului linear al variabilelor se observă că indicii nu sunt serii staţionare.
Pentru aceasta am logaritmat seriile. Staţionaritatea a fost verificată prin testele ADF şi PP.
Distribuţia seriilor arată că toate au o distribuţie leptokurtotică, având o probabilitate mare de
a fi influenţate de evenimentele extreme, după cum se poate vedea în Tabelul 1.
Mai departe, am realizat o funcţie care să reprezinte dependenţa dintre rentabilităţile a
doi indici, ambii depinzând de informaţia istorică şi de volatilitate.
Mai întâi am estimat distribuţiile fiecãrui indice separat, astfel: fie Xt și Yt, douã variabile
aleatoare care reprezintã douã rentabilitãţi pentru perioada t și fie funcţiile lor cumulate de
distribuţie Ft ( xt \ φt −1 ) şi Gt ( y t \ φt −1 ) în care φt −1 reprezintã rentabilitãţile anterioare astfel
încât {xt −1 , y t −1 , i > 0} . În prima etapã sunt estimaţi parametrii prin OLS.
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Tabelul 1
Ţara
Olanda
Austria
Franţa
Marea Britanie
Germania
Italia
Spania
Elveţia
România
SUA
UE

Mean
-0.000113
5.96e-05
-1.61e-05
-0.000184
0.000254
-0.000256
0.000231
0.000105
-0.000109
-0.000195
-0.000214

Std. Deviation
0.016530
0.020259
0.016157
0.015819
0.015814
0.015958
0.015617
0.013739
0.023308
0.015923
0.015706

Skewness
0.007138
-0.366069
0.292855
0.106851
0.334496
0.097069
-0.038420
0.225170
-0.563908
0.100112
0.257225

Kurtosis
12.167560
9.064799
11.400720
9.737237
11.651560
10.981280
10.500070
9.161414
6.856801
10.454790
10.843750

Sursa: calculele autoarelor.
În a doua etapă am calculat, folosind ARCH/GARCH, volatilitatea cursului indicilor
analizaţi. În final am specificat parametrul de dependenţă. Patton (2006) spune că dependenţa
dintre pieţe este explicată de dependenţa anterioară şi de diferenţa medie istorică a
probabilităţilor cumulate pentru piaţa respectivă. Urmând exemplul lui Patton am presupus
următorul proces prin care să captăm variaţia procesului de dependenţă:
[(1 − β 1 L)(1 − β 2 L)]ρ t = ε + γ xt −1 − y t −1 , i > 0, în care:
L este operatorul de lag;
β1 şi β2 sunt parametrii de corelaţie;
γ reprezintã rentabilitãţile mari negative;
ε este zgomotul alb, sau eroarea de calcul şi
xt −1 − y t −1 reprezintã diferenţa dintre rentabilitãţile a doi indici exprimate în
funcţie de momentul anterior.
Intuiţia ne spune că pe măsură ce diferenţa este mai mică (mare), dependenţa va fi mai
mare (mică). Astfel, ecuaţia este practic un proces AR(2).
4. Rezultate empirice
Pentru majoritatea indicilor, coeficientul volatilităţii este pozitiv, însemnând că o
creştere a volatilităţii va conduce la o scădere a rentabilităţii. Mai puţin în cazul UK, Franţa şi
Austria. Coeficientul de asimetrie din ecuaţia volatilităţii este semnificativ din punct de vedere
statistic şi arată că, dacă în perioada anterioară cursul a crescut, volatilitatea s-a redus. În
figurile 2 şi 3 am prezentat seria istorică a volatilităţilor condiţionate pentru perioada stabilă
(2) şi cea de criză (3).

Sursa: calculele autoarelor.

Figura 2

Figura 3
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În tabelul 2 am arătat rezultatele din estimarea modelului de dependenţă:
Tabelul 2
Ţara
SUA

cu
Olanda
Marea Britanie
România
Franţa
Austria
Germania
Italia
Spania
Elveţia
UE

β1
0.502576
(0.080827)
0.589849
(0.564279)
0.656057
(0.597737)
0.679540
(0.569673)
0.655593
(0.035617)
0.548916
(0.405046)
0.007834
(0.595538)
0.586005
(0.439419)
0.655027
(0.595029)
0.586687
(0.594688)

γ
-3.153763
(473.8061)
-0.158977
(401.9081)
-31.26148
(408.7343)
5.035717
(414.3952)
-30.61710
(4699.5865)
-19.11052
(465.5836)
-41.56990
(387.6198)
3.324219
(425.4998)
-6.542061
(370.2451)
-3.964862
(403.8920)

Sursa: calculele autoarelor.

În paranteză am trecut termenii din perioada stabilă.
Dacă
> 0,5 atunci relaţia semnalează momentul calendaristic corespondent
existenţei unei dependenţe mari.
γ < 0 şi foarte semnificativ implică faptul că ultima diferenţă absolută a rentabilităţii e
considerată o măsură consistentă de modelare a dependenţelor pieţelor.
5. Concluzii
Concluziile vin să întărească veridicitatea studiilor lui Lognin şi Solnik, ba mai mult,
extrapolează concluzia acestora de la piaţa americană, la diferite pieţe europene. Dacă aceştia
se limitau să afirme că interdependenţa pieţelor de capital americane se manifestă mai
puternic în condiţii de haos financiar, studiul prezentat mai sus ne face să afirmăm că acelaşi
fenomen, contrar aparenţelor logice, se manifestă şi în Europa.
Tabelul 2 are la bază date din perioada actuală a crizei pe care o suportăm cu toţii şi
astăzi, crash cu o amploare superioară crizelor studiate de Lognin şi Solnik. Iată că amploarea
prăbuşirii nu schimbă comportamentul investitorilor şi nu îi face mai puţin apetenţi la risc.
Dacă mulţi ar fi tentaţi să afirme că Lognin şi Solnik îşi susţin concluzia prin profilul
investitorului american, mai impulsiv, mai puţin prudent, atunci cum se face că investitori de
diverse naţionalităţi, unele cu renume pentru stăpânirea de sine de care dau dovadă, se
comportă la fel?
Deci, indiferent de tipicul jucătorilor, de omogenitatea sau eterogenitatea naţionalităţii
acestora, interdependenţa între pieţele de capital creşte în caz de crash, pierderile fiind mult
mai mari şi mai rapide faţă de veniturile obţinute în situaţii diametral opuse, de boom
financiar. Efectul de contagiune se manifestă plenar în perioadele de criză financiară, efectele
adverse ale acesteia propagându-se întocmai undelor seismice, din ce în ce mai puternic, mai
răsunător, funcţie de amploarea situaţiei.
România nu face excepţie de la regula anterioară. Coeficientul de dependenţă
înregistrând valori mai mari după declanşarea crizei financiare în Statele Unite. Inexistenţa
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unor relaţii directe cu piaţa de capital americană nu semnifică deloc o lipsă de manifestare a
efectelor negative, ci eventual o amânare a resimţirii acestora. Creşterea coeficientului de
dependenţă într-o proporţie mai mică, nu este avantajul posedării unei iscusinţe deosebite în
jonglarea cu riscurile asumate, ci este urmarea deţinerii unei pieţe de capital fără istoric
îndelungat, lipsa capitalului romanesc angajat în relaţiile cu alte pieţe precum şi raporturile
avute mai mult cu alte state membre UE sau cu alte pieţe, comunităţi economice proxime, care
acum acţionează ca o sită, diminuând şi amânând manifestările crizei.
Concluzia obţinută ne conduce spre continuarea studiilor în domeniul
interdependenţelor de gen, revizuirea clasificării factorilor de influenţă ai costului capitalului,
poate chiar introducerea în modelele de calcul a unui factor cum ar fi gradul de
interdependenţă cu o altă piaţă de capital, ponderea pierderilor înregistrate în total capitalizare
bursieră sau ponderea relaţiilor cu piaţa declanşatoare a crizei în total tranzacţionare.

Note
(1)

Un tsunami cum vezi o dată la o sută de ani.
O creştere substanţială a legăturii dintre pieţele financiare, după şocul apărut într-o ţară ( sau grup
de ţări).
(3)
Temerile (în ceea ce priveşte fenomenul de contagiune) sunt în mare parte bazate pe prezumpţia că
există ceva diferit legat de evenimentele nefaste, care induce comportamentul iraţional, volatilitatea
excesivă sau chiar panica. În contextul rentabilităţii pieţelor de capital acest lucru se traduce astfel:
panica contagiază investitorii pe măsură ce rentabilitatea activelor financiare scade şi îi conduce spre
ignorarea fundamentelor economice, şi în consecinţă o rentabilitate negativă mare pare atât de
contagioasă cum alte rentabilităţi tot negative, însă mai reduse nu pot fi.
(2)
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Rezumat. Preocuparea pentru branding la cele cinci societăţi de investiţii
financiare este încă incipientă şi constrânsă de limitări, atât în ce priveşte companiile în
sine cât şi firmele din portofoliu, acesta fiind încă un motiv pentru care piaţa tratează
omogen cele cinci SIF-uri. Succesoare ale Fondurilor Proprietăţii Private, namingul
SIF-urilor a fost impus, şi este chiar acronimul descriptorului activităţii desfăşurate:
societate de investiţii financiare, la care s-a adăugat denumirea provinciei istorice în
care au sediul central, iar execuţiile logo-urilor nu au fost realizate în urma unui audit
de brand.
Cuvinte-cheie: SIF; brand; brand corporatist; branding; identitate corporativă.
Cod JEL: M31.
Cod REL: 14G.
Introducere
Brandul este un produs, o organizaţie, un serviciu cu personalitate. Brandul este o
promisiune. Un brand de succes e o promisiune respectată.
Manifestarea tangibilă a personalităţii unei corporaţii este denumită „brand
corporatist”, termenul referindu-se atât la corporaţie în totalitatea ei, cât şi la produsele şi
serviciile sale. Este un angajament explicit şi reciproc între companie şi interlocutorii ei,
demonstrat permanent şi pe termen lung (Balmer, Gray). Financiar, brandul poate fi
cuantificat mai uşor decât termeni cu valoare sinonimică folosiţi pentru a determina în alt plan
aspecte similare, precum „identitate”, „imagine” sau „reputaţie”. Astfel, din identitatea
corporaţiei ce a fost creată şi proiectată, publicurile acesteia percep „imaginea
corporaţiei”(Ollins, 2009).
Brandul corporatist: când corporaţia devine brand
Produsele şi serviciile concurente nu pot fi diferenţiate doar după factori raţionali (preţ,
calitate şi serviciu). Opţiunea pentru una sau mai multe din ofertele din industria fondurilor de
investiţii/societăţilor de investiţii financiare ţine de factori emoţionali: e preferat brandul care
e mai simpatizat, mai admirat decât concurenţa, în condiţiile unei oferte cvasiidentice. Pentru
a exprima coeziune, coerenţă, consistenţă şi claritate, comportamentul corporaţiilor din
această industrie se îngrijeşte ca reputaţia, resursa cea mai valoroasă, să fie protejată şi
durabilă. Se ajunge astfel ca valoarea intangibilă a brandului să depăşească activele tangibile
ale unei corporaţii, brandul ajungând bunul cel mai de preţ al unei organizaţii, şi este canalul
prin care organizaţia se „prezintă” atât în faţa publicului intern, cât şi pentru diferitele
publicuri externe – acţionari, clienţi, stakeholderi, autorităţi, analişti, parteneri, media etc.
Preocuparea pentru branding la cele cinci societăţi de investiţii financiare este încă
incipientă şi constrânsă de limitări, atât în ce priveşte companiile în sine, cât şi firmele din
portofoliu, acesta fiind încă un motiv pentru care piaţa mai tratează omogen cele cinci SIF-uri.
SIF-urile deţin un portofoliu de câteva sute de companii – de la participaţii minoritare
la semnificative şi majoritare – valoarea acestora fiind cuantificată prin valoarea activului net.
Cu foarte puţine excepţii, nu au creat branduri (West Bank achiziţionată de San Paolo IMI),
nici nu au girat vreunele şi nu există evidente sinergii de grup ale acestor companii din
portofoliu (un început în acest sens poate fi găsit în gestionarea portofoliului de companii din
domeniul turismului la SIF3). Mai mult, în modelele de evaluare a companiilor, atât pentru
exit-uri, cât şi pentru eventuale oportunităţi de investire, nu am identificat o preocupare pentru
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stabilirea valorii brandurilor ca activ intangibil. Gestionat corespunzător, capitalul unui brand
(brand equity) ar aduce o marjă mai mare de profit. Capitalul brandului este considerat de
David Aaker „un set de active şi pasive legate de numele şi simbolurile brandului, care adaugă
ceva la valoarea furnizată de acesta”. Activele şi pasivele pot fi grupate în cinci categorii:
loialitatea faţă de brand, recunoaşterea numelui, calitatea percepută, asocierile brandului, alte
active aflate în proprietatea brandului (patente, mărci înregistrate, relaţii din interiorul
canalelor de distribuţie) (Aaker, 2009).
Identitatea corporatistă a SIF-urilor: încercări de diferenţieri
Numele unui brand trebuie să comunice ceva real şi specific despre o companie,
produs sau serviciu, un nume bun conferind unicitate, evidenţiindu-l într-un mod clar faţă de
competitori, fiind bogat în sugestii şi creând asocieri. Criterii ca preţ, calitate, servicii sau
performanţă diferenţiază într-o măsură semnificativă, dar pot fi imitate, replicate, contracarate,
în timp ce un nume de brand poate reprezenta o diferenţiere unică.
SIF-urile au fost private de această esenţială etapă în construirea unui brand. Fiind
succesoare ale Fondurilor Proprietăţii Private, naming-ul (denumirea) SIF-urilor a fost impus,
şi este chiar acronimul descriptorului activităţii desfăşurate: societate de investiţii financiare,
la care s-a adăugat denumirea provinciei istorice în care au sediul central: Banat-Crişana,
Moldova, Transilvania, Muntenia, respectiv Oltenia. Unii autori consideră naming-ul
(stabilirea numelui) drept „cea mai importantă decizie de marketing, cele mai bune nume fiind
legate de beneficiul unui produs sau o propunere de vânzare”. „Atunci când sunt combinate
numele şi nevoia, procesul de poziţionare se aplică de fiecare dată când cineva aude, citeşte
sau vorbeşte despre numele produsului” (Trout, Rivkin, 2009).
Logo-ul – reprezentarea grafică oficială a organizaţiei – are ca prim rol acela de a
asigura recunoaşterea organizaţiei emiţătoare de către un public cât mai divers. După crearea
logo-ului – definirea unui simbol durabil care să o identifice în interior şi în exterior, adaptabil
totodată evoluţiilor temporare şi spaţiale ale activităţilor organizaţiei – logo-ul, element
totemic şi relaţional – prin gestionarea sa ajunge să se dezvolte în sisteme de identităţi vizuale,
care să confere identitate şi recunoaştere organizaţiilor (Heilbrunn, 2002). Benoît Heilbrunn
consideră logo-ul un simbol emblematic, rezultatul unei lungi filiaţii istorice ce are rădăcini în
mai multe moduri de semnificare şi reprezentare, între care mai vizibile au fost semnele,
antropologice, juridice, artistice. Logo-ul este şi o figură simbolică, perceput ca oferind un
echivalent printr-un minimum de trăsături, având şi o funcţie unificatoare. Puţine din aceste
reguli sunt aplicate de cele cinci SIF-uri. În ce priveşte identitatea vizuală şi execuţia logourilor, doar SIF Banat-Crişana se revendică de la regiunea istorică din denumire, element
heraldic al Banatului, într-un anumit plan leul făcând legătura şi cu obiectul de activitate
(denumirea monedei naţionale).

Figura 1. Logo-urile celor cinci societăţi de investiţii financiare
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Fără a analiza în planul expresiei şi cel al conţinutului execuţia grafică a logo-urilor
(realizate in-house la înfiinţarea societăţilor, fără un prealabil audit de brand), din simpla
observare a utilizării logo-urilor în comunicarea SIF-urilor rezultă o evidentă diferenţă între
acestea: de la preocuparea pentru managementul identităţii vizuale (coerenţă şi consistenţă în
formele de comunicare) până la neglijarea acestor simboluri (de pe site-ul de Internet al unei
SIF lipsind chiar logo-ul).
După clasificarea lui Wally Ollins, identitatea corporaţiei se manifestă în principal în
patru zone vizibile: produsele şi serviciile, ambienturile/mediul, comunicarea şi
comportamentul (Ollins, 2004).
Analizând cele cinci SIF-uri din perspectiva clasificării lui Wally Ollins a celor patru
vectori a tangibilităţii unui brand, observăm că SIF-urile oferă aceleaşi produse: acţiunile ce au
avut evoluţii şi randamente asemănătoare. Ambienturile sunt reprezentate de sediile centrale şi
sucursale, al căror număr este în continuă restrângere şi cu care „clienţii” interacţionează într-o
mică măsură. Această situaţie se datorează faptului că operaţiunile ce ţin de calitatea de acţionar
– tranzacţiile – se efectuează la Bursa de Valori Bucureşti prin intermediul societăţilor de
servicii de investiţii financiare, iar registrul acţionarilor este gestionat de Depozitarul Central
SA. Se poate astfel ajunge ca un „client”/acţionar al unei SIF să nu interacţioneze cu aceasta
decât prin intermediari, rolul comunicării şi comportamentului fiind astfel extrem de important
în definirea şi managementul identităţii corporative al SIF-urilor.
O notă aparte a făcut o perioadă SIF5, care a fost sponsor al echipei de fotbal
Universitatea Craiova, extinzându-şi astfel expunerea într-un mediu unde altfel aceasta ar fi
fost minimă (transmisiuni sportive, presa scrisă sportivă, stadioane).
Actualmente, existând atât de multe alternative de informare, nu se mai poate obţine
uşor un reach important (audienţă semnificativă) doar prin intermediul mass-media. Studiile
au arătat că încă de la jumătatea secolului trecut multe din campaniile de comunicare nu au
nici un efect sau, în cel mai bun caz, au efecte slabe. Chiar dacă este expus direct acesteia,
publicul nu este întotdeauna influenţat direct de mass-media. Majoritatea campaniilor
publicitare nu rămân în mintea clientului prin ceva distinct, iar pentru industria financiară este
cu atât mai dificil de găsit puncte de diferenţiere, în condiţiile în care punctele de paritate ar
trebui să fie încrederea, profitul, beneficiile, siguranţa. credibilitatea, reputaţia. Simţurile
reprezintă legătura cu memoria şi se află în relaţie nemijlocită cu emoţiile. Memoria
asociaţiilor senzoriale produse de un brand intensifică intenţia de a cumpăra produsele
brandului respectiv. Martin Lindstrom vorbeşte despre un necesar exerciţiu de dezasamblare a
brandului, situaţie în care există şansele ca în absenţa logo-ului şi a numelui, marca să-şi
piardă semnificaţia. Această „filosofie de dezasamblare a brandului” ia în consideraţie toate
punctele de contact posibile cu consumatorul, în scopul de a construi şi menţine imaginea
brandului (Lindstron, 2009).
Astfel, oricărui contact cu clientul trebuie să i se acorde atenţie, impunându-se
multiplicarea contactelor şi interfeţelor cu acesta: pagina de Internet, rapoartele publicate în
presă, rapoartele anuale, corespondenţa purtată cu acţionarii în vederea exercitării votului în
AGA, convorbirile telefonice ş.a.m.d., pentru că „brandul reprezintă suma tuturor
experienţelor pe care un client le are cu produsul şi cu compania, este deci un cumul de
beneficii funcţionale şi emoţionale, de atribute, experienţe, imagini şi simboluri” (Zyman,
Britt, 2009).
Pentru a ajunge să convingă, brandul trebuie să ajungă în contact cu publicul, să-l
persuadeze, să-l seducă. Receptorul trebuie să vrea să se expună la mesajul brandului.
Numeroase branduri – campanii de comunicare/persuadare – eşuează pentru că audienţa nu se
expune sau o face într-o manieră insuficientă pentru a fi persuadată. În general, se lovesc de
bariera expunerii defensive – audienţa preferă să se expună la informaţii cu care este deja în
consonanţă şi le evită pe cele care-i sunt contrare. Astfel, nu există percepţie greşită a unui
brand, ci percepţie contrară scopurilor emitenţilor. Percepţia este un act de construire pornind
de la un stimul senzorial, într-un anume sens fiecare construcţie reflectând personalitatea
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individului care percepe (Kapferer, 2002). Captarea atenţiei nu este suficientă pentru ca
mesajul brandului să convingă, atenţia neînsemnând procesarea informaţiei, ci doar facilitarea
acestui proces (Kapferer, 2002), iar memoria reprezintă o transformare a informaţiei.
Expunerea este prin definiţie selectivă. Este preferată expunerea la mesaje deja în consonanţă
cu convingerile deja formate. Sunt urmărite mai degrabă mesajele unor branduri deja
preferate. Atunci când un mesaj atinge o persoană, sunt foarte mari şanse ca acea persoană să
fie deja persuadată de legitimitatea mesajului, comunicările persuasive atingând în general
publicuri/persoane deja convinse, nu pe cele pe care trebuie să le convingă, publicul preferând
să se expună la mesaje conforme cu convingerile sale decât la informaţii care le contrazic
(Kapferer, 2002, p. 88). Sociologul Paul Lazarsfeld opinează că auditoriul caută o consolidare
a credinţelor sale, expunându-se de preferinţă unor mesaje favorabile opiniilor sale datorită
unei strategii defensive de expunere la informaţie.
Pentru majoritatea acţionarilor SIF, dată fiind modalitatea în care au dobândit această
calitate, implicarea pentru „produsul” acestora – certificatul de acţionar sau acţiunile reziduale
– este minimă. Pentru produsele faţă de care au o implicare minimă, clienţii/consumatorii fac
un efort minim de a procesa informaţia publicitară, contând mai puţin conţinutul mesajului
publicitar, cât repetarea sistematică a anunţului/informaţiei. Din acest motiv, modul în care
realitatea este mediată de către mijloacele de informare în masă – presă, forumuri pe Internet –
şi reputaţia SIF-urilor percepută de stakeholderi şi transmisă în rândul publicurilor acestora
devine tot mai importantă. Acţionarii nesofisticaţi nu vor căuta să cunoască în amănunt
realitatea cu privire la activitatea şi performanţele SIF-urilor, formându-şi opiniile referitoare
la acestea în baza „realităţii mediate”. În cazul implicării puternice, mass-media nu
influenţează convingerile publicului, dar poate stabili agenda – lucrurile la care se gândeşte
publicul. „Opinia publicului despre aceste subiecte va fi influenţată în primul rând de părerea
persoanelor alese drept lideri de opinie” (Kapferer, 2002, p. 101) . Are loc astfel un proces de
influenţare în două etape: un transfer de informaţie de la media la liderii de opinie şi un
transfer de influenţă de la liderii de opinie la public.
Pentru SIF-uri, dată fiind structura lor de acţionariat, valoarea unui grup de „clienţi” nu
este legată de mărimea sa şi de procentul deţinut, ci de influenţa sa. Seth Godin arată că „cei
care adoptă imediat ideea influenţează în mare măsură restul curbei, deci este mai important
să-i convingi pe ei decât să convingi pe oricine altcineva”(Godin, 2009).
Gestionarea identităţii corporatiste este astfel modul prin care aceste organizaţii –
SIF-urile – pot să proiecteze într-un mod individual imaginea clară a lor şi a scopurilor –
misiunea şi viziunea – asumate. Perceperea SIF-urilor ca pe nişte corporaţii puternice,
creatoare/girante şi proprietare ale unor branduri de succes este ceea ce-i va determina pe
„acţionarii fondatori” să rămână loiali SIF-urilor şi să-şi mărească pachetul de acţiuni, mai
mult decât deţinerea dată de certificatul primit în cadrul programului de privatizare în masă.
Iar pentru acţionarii sofisticaţi va oferi o certitudine că modelul de business al SIF-urilor este
unul viabil şi de succes.
Cele cinci societăţi s-au tranzacţionat şi peste nivelul unitar al activului net, în iulie
2007, atunci când au fost atinse maxime istorice - încercând o abordare holistică putem spune
că au fost evaluate de piaţă ca valorând mai mult decât suma participaţiilor deţinute. Preţul din
piaţă depăşea activul unitar cu valori cuprinse între 9% în cazul SIF Oltenia şi 32% în cazul
SIF Transilvania. O repetare a acestei situaţii în condiţiile unei pieţe ne-euforice ar confirma
că au devenit branduri de succes.
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Rezumat. Perioada de creştere economică continuă, caracteristică României anilor
2000, corelată cu relaxarea politicii monetare începută în 2005, a determinat strategii
extensive ale băncilor comerciale. Lucrarea de faţă urmăreşte să demonstreze că aceste
strategii au avut la bază mai puţin raţiuni de ordin economic, cât calcule optimiste ale
băncilor. Analizând activitatea teritorială a acestora – de la extinderea reţelei de unităţi până
la volumul creditelor acordate şi al depozitelor constituite pe fiecare judeţ în parte, înainte şi
la un an de la declanşarea crizei – se observă corelaţia redusă între realităţile economice şi
strategiile bancare.
Cuvinte-cheie: bănci comerciale; regiuni de dezvoltare; economisire; creditare; credite
neperformante.
Cod JEL: G21.
Cod REL: 11C.
1. Introducere
Influenţa dificilei perioade pe care România o traversează începând cu ultima parte a
anului 2008 este vizibilă la nivelul indicatorilor agregaţi, a căror deteriorare reflectă situaţia de
ansamblu a economiei autohtone. România este, însă, o ţară cu puternice diferenţe regionale, o
schimbare în mediul economic având, prin urmare, efecte diferite la nivelul zonelor de
dezvoltare. Afirmaţia se susţine cu atât mai mult în ceea ce priveşte indicatori legaţi de piaţa
bancară, cu cât instituţiile de credit au tendinţa de a aborda global piaţa românească,
implementând aceleaşi strategii la nivelul întregii ţări. Efectele crizei sunt însă diferite la un
capat al ţării la celălalt, astfel că recentele evoluţii economice au avut un alt impact în funcţie
de specificul regional. Dacă adaugăm abordarea globală a băncilor, atunci adâncirea
diferenţelor dintre zonele de dezvoltare nu este un fapt surprinzător.
2. Modelul românesc de banking
Lucrarea de faţă se bazează pe analiza în detaliu a statisticilor privind evoluţia
indicatorilor bancari la nivel judeţean şi pe regiuni de dezvoltare. Literatura de specialitate
este extrem de săracă în astfel de analize, predominând abordarea globală a pieţei bancare
româneşti. Vom analiza în detaliu indicatorii bancari la nivel de sistem, corelaţiile dintre
aceştia şi, mai ales, legăturile dintre aceştia şi alţi indicatori ai economiei reale. Analiza
vizează evoluţia activităţii bancare în plan regional în decursul perioadei septembrie 2008 –
septembrie 2009.
2.1. Prezentarea sistemului bancar românesc
În majoritatea statelor lumii există doi jucători pe piaţa bancară, polarizaţi în două
categorii: autoritatea de reglementare, reprezentată în cele mai multe cazuri de banca centrală,
şi băncile comerciale, care efectuează operaţiuni de creditare-debitare în favoarea persoanelor
fizice, juridice sau publice rezidente sau nerezidente. O bancă centrală are funcţia de emisiune
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monetară, centru al politicii monetare, creditare a economiei naţionale, centru valutar, banca
băncilor sau bancă a statului; o bancă comercială interacţionează nemijlocit cu clientul final
prin cele trei tipuri de operaţiuni posibile: operaţiuni pasive, active şi cele efectuate în afara
bilanţului. În ceea ce priveşte aceste operaţiuni este de remarcat varietatea pe care o îmbracă
fiecare operaţiune în parte şi care variază de la bancă la bancă, tocmai cu scopul creării unei
oarecare diferenţieri pentru servicii oarecum similare: atragerea de depozite şi creditarea.
Dacă majoritatea băncilor centrale sunt bănci cu capital de stat (Cistică, Lăzărescu, 2004), iar
băncile comerciale au în esenţă capital privat şi li se aplică afirmaţia că toate tipurile de
operaţiuni bancare presupun fluxuri de fonduri şi deci, riscuri, devine evident de ce de regulă
se impune necesitatea de evitare a imixiunii băncii centrale în operaţiunile bancare curente
într-o economie liberală.
În România, banca centrală este reprezentată de Banca Naţională a României, care are
toate rolurile menţionate mai sus, iar băncile comerciale sunt în număr de 42. Majoritatea
băncilor comerciale din România sunt subsidiare ale unor bănci din străinătate, în care o
pondere semnificativă o au cele din Austria, Grecia şi Franţa (Busuioc, Mihali, 2009, pp. 2021). În sistemul bancar românesc funcţionează în momentul de faţă două bănci cu capital
majoritar de stat, reprezentate de CEC Bank şi EximBank, şi alte trei cu capital majoritar
autohton, în restul instituţiilor existând fie doar capital străin, fie autohton şi străin. Băncile
comerciale au pătruns în România prin cele două modalităţi deja consacrate: achiziţionarea
unei bănci deja existente, cum a fost cazul Erste Bank, care în anul 2006 a cumpărat de la
statul român BCR; sau implementarea prin intermediul greenfieldurilor, cel mai renumit caz
fiind acela al băncii portugheze Millennium Bank, care şi-a făcut intrararea pe piaţă prin
lansarea a 40 de unităţi.
2.2. Caracteristici ale modelului bancar românesc
Relaxarea politicii monetare, precum şi creşterea economică mai accelerată începând
cu anul 2005, care s-a reflectat într-un nivel de trai mai ridicat, au determinat o extindere
masivă a activităţii bancare, vizibilă preponderent la nivelul creditării. În decurs de numai trei
ani (septembrie 2005 – septembrie 2008) creditele acordate la nivelul ţării au crescut de la 55
miliarde lei la 194,17 miliarde lei(1). Explozia creditării s-a datorat unei creşteri înregistrate la
nivelul întregii ţări, însă progresele indiscutabile realizate de România în ultimii ani, reflectate
în dezvoltarea notabilă la nivelul întregii economii, nu au atenuat discrepanţele majore dintre
diversele zone ale ţării. Chiar şi divizarea în cele opt regiuni de dezvoltare nu reuşeşte să
dimensioneze diferenţialul de dezvoltare, în condiţiile unei pronunţate eterogenităţi intrajudeţene(2). Strategiile de extindere ale băncilor au ţinut cont doar marginal de aceste diferenţe
majore între diversele zone ale ţării, creditarea fiind accelerată în aceleşi ritm, dar la scară
diferită, în funcţie de potenţialul zonei.
Un alt aspect este acela al exuberanţei în extindere, ca rezultat al proiecţiilor optimiste
ale băncilor şi mai puţin ale realităţilor economice. Un argument în acest sens, care va fi
discutat pe larg într-un subcapitol ulterior, este acela că existau semnale îngrijorătoare cu
privire la evoluţia indicatorilor bancari la nivel regional încă înainte de declanşarea crizei, dar
nu au fost luate în considerare de către bănci.
O altă ipoteză testată de această lucrare este aceea că adaptarea băncilor la noul context
al recesiunii economice se realizează mai lent, prin comparaţie cu schimbările
comportamentale ca urmare a condiţiilor favorabile existente în anii precedenţi. Băncile
comerciale preferă să absoarbă o parte din pierderi, mizând pe o revenire a condiţiilor
existente înainte de criză, decât să-şi redimensioneze, spre exemplu, reţeaua teritorială sau cea
umană. La finalul anului 2008, existau pe teritoriul României 6.541 de unităţi bancare şi
71.219 salariaţi (din care 20.515 numai în centrale bancare), iar la finalul lunii iunie 2009
existau 6.500 de unităţi bancare şi 69.218 salariaţi (din care 20.233 în centrale).
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2.3. Determinanţi ai modelului românesc de banking
Există o serie de caracteristici ale creditării după anul 2005, rezultat al efectelor
cumulate ale acţiunilor Băncii Naţionale şi ale băncilor comerciale. În primul rând, relaxarea
politicii monetare, începută între 2004-2005, a făcut posibiliă extinderea bancară, prin
facilitarea creditării. Dacă până în acel moment politica de intervenţie monetară a BNR era pe
trend ascendent, stabilizându-se în jurul valorii de 20%, ulterior datelor în cauză, dobânda de
intervenţie scade în mod constant, rata încetând să mai fie exprimată în două cifre odată cu
anul 2005. Suprapunerea acestui fenomen de scădere a dobânzilor cu o creşterea a investiţiilor
în România, a determinat un aport masiv de capital străin în ţară destinat creditării, venit în
special de la băncile mamă. Astfel, în perioada respectivă, piaţa bancară românească a
cunoscut cel mai ridicat ritm de creştere al creditarii bancare din regiune, de 53,5%.(3)
Modelul bancar românesc se remarcă prin structura gradului de penetrare bancară, în
sensul exacerbării creditării şi al unei evoluţii lente a economisirii. Există doi factori
determinanţi ai acestei situaţii, interdependenţi. Pe de o parte, comportamentul înclinat spre
consum, prin intermediul creditelor, al unei populaţii private pentru mult timp de bunuri
considerate uzuale pentru o ţară dezvoltată, precum electrocasnice sau autoturisme. În cazul
companiilor, majorarea finanţărilor contractate a fost determinată de creşterea necesarului de
capital, ca urmare a investiţiilor solicitate de o piaţă în dezvoltare, concurenţa tot mai acerbă şi
cerinţe noi ca urmare a aderării la UE. Îndatorarea a determinat şi reducerea sumelor aflate la
dispoziţia populaţiei pentru economisire. Mai mult, abia începând cu anul 2006 randamentele
depozitelor au devenit real pozitive, ca urmare a reducerii inflaţiei la un nivel de o cifră. Odată
cu anul 2008, pentru stimularea economisirii s-a recurs la eliminarea impozitului pe profit
aplicabil dobânzilor, iar criza economică a stimulat populaţia şi agenţii economici să
economisească, valoarea depozitelor la banci avansând cu 39% în bază anuală.
3. Radiografia sistemului bancar românesc
3.1. Reţeaua teritorială a băncilor
Distribuţia geografică a reţelelor băncilor comerciale este marcată de puternice
diferenţe la nivel de regiuni, generând întrebarea dacă volumul finanţărilor şi a depozitelor
este scăzut/ridicat în anumite zone ca urmare a prezenţei bancare reduse/ridicate sau băncile
şi-au distribuit unităţile proproţional cu potenţialul zonei. Având în vedere corelaţia existentă
între gradul de dezvoltare economică a unui judeţ şi densitatea bancară, am înclina către a
doua variantă, însă nu putem ignora faptul că există zone în care salariul mediu lunar este
situat peste media naţională, în timp ce indicatorul număr de locuitori la o unitate bancară le
poziţionează pe locuri codaşe.
Cea mai bine deservită zonă era Bucureşti Ilfov, cu 2.074 locuitori la o bancă
(septembrie 2008), număr de aproape cinci ori mai mic decât în cazul celui mai
„debancarizat” judeţ. Recesiunea economică instalată a determinat o reducere drastică a
ritmului de creştere a gradului de bancarizare sau a numărului de unităţi, astfel că, la final de
septembrie 2009, unei unitaţi bancare din zona Bucureşti îi reveneau 2.046 locuitori, scădere
nesemnificativă comparativă cu septembrie 2008. Situaţia se regăseşte şi în cazul altor judeţe.
(Figura 1 şi Figura 2). Cele mai bancarizate judeţe sunt Cluj, Timiş şi Braşov, iar la polul opus
se află Dâmboviţa, Vaslui şi Teleorman, judeţele în care salariul mediu net se apropie de
minimul naţional şi în care utilizarea instrumentelor bancare este departe de un comportament
de consum uzual. Numărul de locuitori era în jur de 6.800 la o unitate bancară în cele mai slab
bancarizate zone în septembrie 2008, comparativ cu mai puţin de 6.700 în septembrie 2009.
Evoluţia demonstrează ipoteza enunţată mai sus, şi anume aceea că adaptarea băncilor
la noile condiţii aduse de recesiunea economică se realizează mult mai lent decât reacţia
acestora la condiţiile favorabile. Astfel, din cifrele de mai sus reiese faptul că băncile nu şi-au
redimensionat, la un an după declanşarea turbulenţelor economice, reţelele teritoriale în acord
cu noile condiţii economice.
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Figura 1. Reţeaua teritorială bancară (locuitori la o unitate bancară, sept. 2008)

Figura 2. Reţeaua teritorială bancară (locuitori la o unitate bancară, septembrie 2009)

3.2. Creditarea la nivelul judeţelor ţării
Urmărind distribuţia geografică a reţelei teritoriale de mai sus (cele două hărţi),
observăm un grad ridicat de corelaţie cu penetrarea bancară în rândul judeţelor ţării. Astfel,
dacă avem în vedere doar valoarea absolută a datoriilor populaţiei, Bucureşti-Ilfov este de cea
mai îndatorată regiune a ţării, cu credite la bănci de 67,9 mld. lei la septembrie 2008, ajunse la
aproape 73 mld. lei în septembrie 2009. Capitala şi judeţul Ilfov concentrau 35% din totalul
finanţărilor la nivel naţional, poziţie pe care şi-au consolidat-o prin creşterea acestei ponderi la
37% în septembrie 2008, sugerând impactul mai redus al recesiunii economice asupra acestei
zone. Regiunea Nord-Vest este următoarea clasată, cu un volum de 24,6 şi 25,6 mld. lei în
2008 şi respectiv 2009, la cei 2,7 mil. locuitori. Se observă deja o creştere mult mai uşoară a
volumului finanţărilor în decursul primului an de recesiune, pentru ca, în cazul regiunii SudVest, care concentrează cea mai redusă pondere din totalul finanărilor (7%), volumul acestora
să se reducă chiar în perioada analizată (de la 13,19 mld. de lei în septembrie 2008 la 13,03
mld. lei în septembrie 2009).
O menţiune trebuie realizată în acest punct – volumul finanţărilor la nivelul judeţelor
trebuie tratat diferenţiat, în funcţie de destinaţia acestora. Astfel, creşterea înregistrată în
decursul ultimului an în anumite judeţe poate fi rezultatul exclusiv al componentei corporate,
soldul creditelor acordate populaţiei scăzând în această perioadă. Pentru o imagine mai clară,
vom utiliza raportarea volumului creditelor pentru populaţie la numărul de locuitori, respectiv
indicatorul credit mediu/locuitor.
Regiunea cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator este Bucureşti-Ilfov (13.303
lei în septembrie 2008 şi 14.453 în lunii septembrie 2009). Situaţia aferentă anului 2008 este
explicabilă atât prin rata foarte scăzută a şomajului la acea dată (1,2% în Ilfov, minimul
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naţional şi 1,8% în Bucureşti), cât şi prin nivelul salarial, cel mai ridicat din ţară (circa 1.515
lei). La nivelul lunii septembrie 2009, situaţia era însă semnificativ diferită (rata şomajului de
1,8% în Ilfov şi 1,9% în Bucureşti) fără a se reflecta însă, după cum se poate observa, în rata
îndatorării. O explicaţie pentru sumele mari care revin unui locuitor este aceea că ponderea
împrumuturilor cu destinaţie imobiliară, care înseamnă sume contractate mai ridicate, a
crescut în 2008-2009, de la 27% la 30%.
Unui locuitor din Nord-Vest îi revine, în septembrie 2009, un credit de 4.539 lei, nivel
mai ridicat decât cel din Vest, ocupanta locului trei, de 4.014 lei. Pentru locuitorii din NordVest, ale căror salarii sunt cele mai scăzute din ţară, nivelul ridicat al creditului mediu ridică
semne de întrebare. Realizând însă o radiografie la nivelul regiunii, care are o economie
bazată în principal pe agricultură (46% din populaţie are agricultura drept principală
ocupaţie), se observă o polarizare a creditelor în judeţul Cluj, ai căror locuitori obţin un salariu
cu 30% mai mare decât media zonei. O altă explicaţie a valorii mari a împrumutului mediu
rezidă în destinaţia finanţărilor – exceptând Capitala, în Nord-Vest se regăseşte cea mai
ridicată pondere a creditelor pentru locuinţe din toate cele opt regiuni de dezvoltare (12,4%),
respectiv credite mai puţine, dar de valori mari.
Cei mai „cumpătaţi” locuitori sunt cei din Muntenia – acestora le revine cea mai
scăzută valoare a creditului mediu la nivel naţional, de numai 2.802 lei, în septmebrie 2008,
valoarea care a scăzut la 2.751 lei în septembrie 2009, completând imaginea de anasamblu, a
unor importante decalaje între zonele ţării, amplificate de perioada de recesiune economică.
Diferenţele interregionale sunt însă surclasate de cele la nivel intraregional – câteva
judeţe ale ţării concentrează o populaţie însemnată şi o activitate economică efervescentă,
reflectate în indicatorul credit mediu. Evenimentele ultimului an nu au schimbat situaţia,
locuitorii aceloraşi judeţe regăsindu-se în topul celor mai îndatoraţi români. Astfel, dacă
scoatem din întreaga ecuaţie Bucureştiul şi zona Ilfov, atunci clujenii sunt primii clasaţi, cu o
valoare a creditului mediu de 6.652 lei (valoare în creştere faţă de anul trecut), explicată atât
de salariile ridicate (1.427 lei, în creştere uşoară faţă de anul trecut), cât şi de ponderea relativ
înaltă (prin comparaţie cu media ţării), de 26,8%, a împrumuturilor pentru locuinţe. Constanţa
se detaşează, de asemenea, de restul ţării, printr-o valoare a împrumutului pe locuitor de 6.239
lei (de asemenea în creştere faţă de 2008), explicat de aceiaşi factori de mai sus – salariile
semnificativ peste media naţională (1.350 lei) şi o proporţie însemnată a creditelor locative (o
pătrime din total).
Cele mai puţin îndatorate judeţe sunt Giurgiu, Teleorman şi Dâmboviţa, cu valori ale
creditului mediu mai mici decât anul trecut (1.700 lei faţă de 1.800 lei), fapt doar parţial
explicabil prin nivelul salariilor, aflate sub media ţării, dar nu aproape de limita inferioară (în
jur de 1.100 lei comparativ cu minimul de 941 lei). Nivelul scăzut al îndatorării pare să fie
preponderent rezultatul atitudinii consumeriste a locuitorilor acestor judeţe, peste 88% din
volumul total al finanţărilor populaţiei fiind reprezentate de creditele de consum. De altfel, în
întreaga regiune din care cele trei judeţe fac parte, respectiv Muntenia, ponderea
împrumuturilor cu destinaţe locativă este redusă, astfel că nivelul scăzut al indicatorului credit
per locuitor nu reflectă neapărat un comportament prudent al locuitorilor, cât imposibilitatea
de a accesa credite de valori mari, prin însăşi natura lor, respectiv destinaţia de consum.
3.3. Economisirea la nivelul judeţelor ţării
Nevoile de lichiditate în creştere ale băncilor s-au reflectat în bonificaţii tot mai
ridicate ale depozitelor, ajunse la un nivel suficient de atractiv încât să stimuleze
economisirea, astfel că, în decurs de un an, aceasta a crescut consistent, cu 39%. Se păstrează
totuşi preferinţa pentru lichiditate a deponenţilor, alimentată şi de faptul că băncile au oferit
niveluri atractive nu numai pentru depozite, ci şi pentru conturile de economii. Astfel, o parte
din resurse a fost drenată către categoria disponibilităţi la vedere, determinând o discrepanţă
majoră între indicatorii depozit pe locuitor şi lichidităţi aflate în conturi pe locuitor.
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Dacă în septembrie anul trecut un locuitor din zona Bucureşti-Ilfov economisise opt
salarii şi jumătate, la finalul trimestrului trei din 2009 echivalentul încă unui salariu fusese pus
deoparte. Capitala conduce detaşat şi în ceea ce priveşte valoarea depozitului pe locuitor
(includiv disponibilităţi), cu o medie de 17.164 lei. Dacă excludem lichidităţile din conturile la
vedere, atunci cifra scade la 11.556 lei, echivalentul a numai 6,3 salarii lunare nete. Clujenii
sunt cei care precedă capitala în privinţa indicatorului depozit/locuitor, cu o valoare de 6.094
lei, însă raportând la salariul mediu net se află pe locul trei, după braşoveni. Astfel, cei 5.374
lei economisiţi de către un locuitor din Braşov reprezintă echivalentul a 4,4 salarii nete,
comparativ cu cele 4,3 salariile nete economisite în Cluj.
Cele mai mici valori ale depozitelor raportate la numărul de locuitori se regăsesc în
Giurgiu (1.379 lei), Botoşani (1.540 lei) şi Teleorman (1.606 lei). Mai mult, dacă realizăm
raportarea la nivelul salariilor, numai Giurgiu se menţine pe poziţia de anul trecut, cu puţin
peste un salariu economisit, întărind ideea educaţiei financiare scăzute în această zonă, în
decursul unui an de creştere a bonificaţiilor la dobânzi, comportamentul de economisire al
locuitorilor acestor zone modificându-se marginal (în septembrie anul trecut se economisea
echivalentul unui salariu). Dacă omitem disponibilităţile la vedere, un depozit mediu
reprezintă doar 88% din salariul mediu net din Giurgiu. Gorjenii aveau în conturile băncilor,
la nivelul lunii septembrie, 1,4 salarii medii nete, preferând însă lichiditatea, astfel că în
depozite este plasat mai puţin de un salariu lunar (93%). Faptul că nivelul salarial este ridicat
în această zonă (1.409 lei în august), iar valoarea depozitului pe locuitor este de numai 1.979
lei (faţă de media naţională de 4.475 lei), poate sugera, de asemenea, o educaţie financiară
relativ precară, însă valoarea relativ ridicată a indicatorului credit mediu (de 3.032 lei) indică
posibilităţi mai reduse de economisire.
3.4. Evoluţia creditelor neperformante
Faptul că strategiile băncilor pot fi puse sub semnul întrebării reiese din analiza
evoluţiei restanţelor la credite în ultimii doi ani, indicator de măsurare a sănătăţii
împrumuturilor acordate. Creşterile repetate ale dobânzilor la credite, reflectate într-o
majorare de multe ori substanţială a ratei lunare, puneau încă de anul trecut serioase probleme
de rambursare împrumutaţilor. Încă din 2008 oficialii atenţionau asupra creditelor
neperformante, în sensul evoluţiei lor şi mai puţin a volumului. Astfel, dacă în luna
septembrie 2007 în toate regiunile ţării valoarea restanţelor era mai mică de un procent din
totalul finanţărilor, la nivelul aceleiaşi perioade a anului curent, doar Bucureşti-Ilfov şi SudEstul mai puteau reitera o asemenea performanţă. În decurs de încă un an, până în septembrie
2009, retanţele ajunseseră la 3% din totalul creditelor. Cele mai mari întârzieri la plata
creditelor în anul 2009 se înregistrează în regiunea Nord Vest, care este după Bucureşti-Ilfov
cea mai îndatorată din ţară. Regiunea cea mai responsabilă din acest punct de vedere este, ca
şi anii trecuţi, Sud-Estul, cu o pondere a restanţelor de 2,92%.
Cele mai mari restanţiere sunt judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava şi Sălaj, dintre care
prima cu restanţe de peste 8,5%, un clasament surprinzător având în vedere comportamentul
diferit de împrumut al locuitorilor acestor zone. Situaţia este cu atât mai interesantă cu cât,
până nu demult, aceste judeţe nu figurau în lista principalilor datornici, fapt ce demonstrează o
înrăutăţire a mediului economic local.
Bucureşti-Ilfov rămâne zona ideală de business pentru o bancă comercială, deşi
valoarea creditelor restante este în creştere. Raportat la numărul de credite, cifra este de
2,71%, iar creşterea comparativ cu anul trecut, de 1,7 pp indică o tendinţă îngrijorătoare. Cei
mai conştiincioşi la plata datoriilor sunt locuitorii judeţului Satu Mare, Gorj şi Tulcea, unde
circa 2% din sumele creditate sunt restante.
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4. Concluzii
Strategiile din teritoriu ale băncilor nu urmează neapărat raţionamente economice,
declanşarea recesiunii fiind vizibilă, din punctul de vedere al activităţii bancare, la nivelul
tuturor regiunilor ţării, însă diferit ca şi intensitate. Astfel, în pofida schimbărilor de natură
economică menite să afecteze activitatea băncilor în anumite zone (precum creşteri ale ratei
şomajului sau scăderi salariale), reacţia instituţiilor de credit este lentă şi disproporţionată. În
primă fază se remarcă adaptarea lentă la noile condiţii de piaţă, sugerată de redimensionarea
nesemnificativă a reţelei teritoriale. În al doilea rând, nu poate fi stabilită o corelaţie între
evoluţia activităţii bancare în plan regional pe parcursul anului de recesiune şi evoluţia unor
indicatori ai economiei reale precum salariul net sau rata şomajului.
Un alt aspect evidenţiat de această lucrare este acela al semnalelor existente încă
înainte de declanşarea crizei cu privire deterioarea sănătăţii sistemului bancar, respectiv
evoluţia creditelor neperformante. Creşterea finanţărilor a continuat într-un ritm alert în prima
parte a anului 2008, concomitent cu majorarea ponderii restanţelor, contribuind, indirect, la
exacerbarea acestora, fapt, de altfel, regăsit în evoluţia restanţelor pe parcursul anului curent.
Diferenţierea strategiilor regionale ale băncilor după criterii care, aparent, nu sunt
determinate decât marginal de considerente economice, precum şi faptul că băncile comerciale
au ignorat, în primă fază, un trend îngrijorător (cel al restanţelor) pot constitui factori de
presiune asupra stabilităţii financiare.
Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului “Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI)“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii
Economice din Bucureşti.
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Rezumat. Lucrarea abordează problematica riscului de credit la nivelul sistemului
bancar românesc, având în vedere necesitatea gestionării sale corespunzătoare în condiţiile
expansiunii creditului la scară globală. Legătura dintre criza financiară actuală şi riscul de
credit poate fi analizată în dublu sens: producerea riscului de credit este o cauză a
declanşării crizei actuale; manifestarea şi extinderea crizei economice şi financiare au
determinat manifestarea riscului de credit la nivel internaţional. Această situaţie afectează
profitabilitatea băncilor comerciale din sistem, mai ales a celor cu capitaluri proprii mai
reduse, care sunt mai vulnerabile la astfel de turbulenţe.
Cuvinte-cheie: risc de credit; credite neperformante; provizioane; criză financiară;
România.
Coduri JEL: E42, E51, G21.
Coduri REL: 10I, 11C.
1. Introducere
Răspunsul politicii internaţionale pentru diminuarea efectelor negative ale crizei
economice şi financiale globale a stabilizat pieţele globale şi a redus riscul adâncirii crizei pe
pieţele emergente. În Europa Centrală şi de Est, refinanţarea şi riscurile de neplată în sectorul
corporatist continuă să fie ridicate, ţările dependente puternic de finanţarea externă (printre
care se numără şi România) fiind cele mai vulnerabile. În condiţiile înrăutăţirii mediului
economic, nivelul creditelor neperformante are un trend ascendent.
Calitatea creditelor acordate agenţilor economici s-a depreciat mult mai rapid decât cea
a creditelor acordate populaţiei, reflectând înrăutăţirea mediului de afaceri, calitatea creditului
neguvernamental total continuând să se deterioreze în următoarea perioadă. Conform
estimărilor băncilor centrale, ponderea creditelor neperformante se previzionează să
depăşească de două ori valoarea prezentă. În timp ce nivelul actual al provizioanelor este în
general suficient pentru a acoperi pierderile, provizioanele suplimentare cerute vor limita
poziţiile capitalului băncilor şi capacitatea acestora de a încheia noi contracte de creditare.
Odată cu dezvoltarea pieţelor financiare, riscul de credit a continuat să crească, fiind
recunoscută necesitatea gestionării sale corespunzătoare. În ultimii ani, riscul de credit este
prezent peste tot în lume, fapt care ilustrează nivelul expansiunii creditului la scară globală.
2. Definirea riscului de credit
Riscul de credit este mai degrabă un nou concept, fiind tratat la dimensiunile actuale
de diferiţi autori (Servigny, Renault, 2004, Caouette, Narayanan, Nimmo, Altman, 2008,
Abrahams, Zhang, 2009).
Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de
nerambursare) exprimă probabilitatea neîncasării efective, la scadenţă, a fluxului de numerar
anticipat (rată şi dobândă), determinat de activitatea de creditare. El reprezintă posibilitatea ca
împrumutaţii să nu-şi onoreze obligaţiile la scadenţă. Pentru debitor, producerea riscului de
credit exprimă degradarea situaţiei financiare a acestuia (Dedu, 2003, p. 89).
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Riscul de credit este în corelaţie cu riscul de reinvestire. O bancă înregistrează pierderi
nu numai datorită faptului că împrumutul şi dobânzile nu au fost rambursate în volumul şi la
termenele stabilite, ci şi pentru că sumele pe care trebuia să le primească nu au fost reinvestite
la timp.
Riscul de credit este o problemă inerentă a activităţii de creditare. El semnifică faptul
că plăţile s-ar putea să fie întârziate sau să nu fie efectuate deloc în ultima instanţă, ceea ce va
cauza, implicit, probleme privind fluxurile de numerar şi va afecta lichiditatea băncii. Riscul
de credit poate fi considerat astfel cauza principală a falimentului băncilor.
Datorită potenţialului efect dăunător al riscului de credit, este important să se efectueze
o evaluare comprehensivă a capacităţii băncii de a administra, a superviza, a urmări derularea
şi a recupera creditele, dobânzile şi garanţiile. O astfel de evaluare trebuie să determine, de
asemenea, gradul de adecvare a informaţiilor financiare primite de la debitor, care au fost
folosite de bancă drept bază pentru acordarea creditului.
În condiţiile în care expunerea la risc este semnificativă, riscul de credit poate genera
probleme serioase atât băncii în cauză, cât şi întregului sistem bancar. Pentru minimizarea
expunerii la risc, în condiţiile respectării reglementărilor bancare, strategia oricărei bănci
trebuie să cuprindă atât proceduri de gestionare a riscurilor bancare, în general, cât şi a celor
specifice activităţii de creditare.
3. Manifestarea riscului de credit în contextul actual al crizei financiare
Riscul de credit poate fi abordat din două perspective:
- riscul de credit conjunctural;
- riscul de credit determinat direct de incapacitatea de rambursare a clienţilor,
persoane fizice sau jurice.
Riscul de credit conjunctural se referă la apariţia de pierderi în activitatea băncilor, ca
urmare a nerambursării creditelor, datorată unui context economic nefavorabil. Un exemplu
de context nefavorabil este criza economică actuală, care este văzută atât ca fiind generată de
producerea riscului de credit, într-o primă etapă, cât şi ca fiind generatoare de risc de credit, în
etapele de manifestare ale ei.
Legătura dintre criza financiară actuală şi riscul de credit poate fi abordată în dublu
sens:
 producerea riscului de credit este o cauză a declanşării crizei actuale;
 manifestarea şi extinderea crizei economice şi financiare au determinat manifestarea
riscului de credit la nivel internaţional.
Acestă legătură, pe scurt, fără a lua în considerare toate variabilele, poate fi explicată
astfel:
¾ gradul de îndatorare ridicat a determinat incapacitatea debitorilor de a-şi rambursa
creditele, generând probleme grave de lichidităţi unor bănci şi falimentul acestora; acesta este
momentul în care producerea riscului de credit a reprezentat cauza declanşării crizei
financiare.
¾ aceste probleme ale unor bănci importante, cu sucursale şi filiale extinse în toată
lumea, au determinat propagarea situaţiei de criză la nivel mondial, efectul principal fiind
acela de scădere a lichidităţilor băncilor şi de reducere a încrederii pe care băncile o aveau în
creditarea economiei (companii şi persoane fizice).
¾ astfel, o parte din companii au înregistrat probleme de lichidităţi ca urmare a
accesului greoi la credite, astfel că au fost nevoite să-şi reducă sau chiar să-şi închidă
activitatea.
¾ acest element a avut ca efect sporirea numărului de şomeri, care s-au aflat în
imposibilitate de a-şi rambursa creditele, astfel că riscul de credit s-a manifestat ca şi efect al
unei conjuncturi economice nefavorabile.
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Riscul de credit determinat de incapacitatea de rambursare a clienţilor, referindu-ne
în principal la clienţii persoane juridice, poate fi determinat de mai mulţi factori, care permit
împărţirea acestui tip de risc de credit în mai multe componente:
- riscul de credit determinat de probleme financiare individuale ale clientului – acest
tip de risc de credit este diminuat printr-o analiză economico-financiară a clientului, care să
determine o cunoaştere a activităţii desfăşurate şi de asemenea, printr-o monitorizare
permanentă a activităţii sale, pentru depistarea timpurie a potenţialelor probleme cu care
acesta se confruntă; manifestarea acestui risc poate fi determinată de lipsa de calitate a
informaţiilor pe care creditorul le are despre debitor sau de reaua credinţă a debitorului
(Petria, 2003, p. 91);
- riscul de credit determinat de sectorul de activitate al clientului – acest tip de risc de
credit se poate manifesta ca urmare a unor particularităţi ale sectorului de activitate care pot
genera clientului probleme financiare;
- riscul de credit determinat de tipul de client solicitant de credite – riscul de credit are
manifestări diferite în funcţie de tipul de clienţi beneficiari de credite; astfel, în agricultură, în
ultima perioadă, mai ales pentru contractarea de finanţări, s-au înfiinţat asociaţii famialiale sau
persoane fizice autorizate, care sunt asimilate persoanelor juridice, dar care sunt mult mai
instabile financiar şi beneficiază de capitalizare mai redusă decât societăţile comerciale.
Riscul de credit are manifestări diferite pentru clienţi diferiţi sau care activează în
sectoare economice diferite, motiv pentru care cea mai bună metodă de gestiune a riscului de
credit este cunoaşterea clientului, cunoaşterea particularităţilor activităţii sale şi adaptarea
ofertei de produse de creditare la particularităţile fiecărei categorii de clienţi. În plus, analiza
riscului şi a posibilităţilor de diminuare a acestuia trebuie realizată atât înainte de acordarea
creditului, printr-o analiză calitativă a bonităţii şi capacităţii de rambursare a creditului, cât şi
post-acordare, printr-o monitorizare permanentă şi îndeaproape a debitorului, pentru a sesiza
la timp diversele evenimente care pot determina riscul de nerambursare.
După cum se poate observa din Figura 1, ponderea creditelor neperformante în totalul
creditelor acordate de instituţiile de credit din SUA, Japonia, Germania, Franţa şi Marea
Britanie în perioada 2005-2008 s-a încadrat în intervalul 0-4%.
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Figura 1. Rata creditelor neperformante în economiile dezvoltate
(%, credite neperformante/total credite)

În perioada 2003-2008, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor
acordate de instituţiile de credit din Europa Centrală şi de Est s-a situat în general între 0 şi
5%, excepţie făcând Polonia (21,2% în 2003, ajungând la 4,4% în 2008) şi România (8,3% în
2003 şi 13,8% în 2008) (Figura 2).
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Graficul nr. 2. Rata creditelor neperformante în economiile emergente din
Europa Centrală si de Est (%, credite neperformante/total credite)
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Figura 2. Rata creditelor neperformante în economiile emergente din Europa Centrală si de Est
(%, credite neperformante/total credite)

Creditarea continuă să se contracte în majoritatea ţărilor lumii, la niveluri necunoscute.
În SUA, creditul acordat sectorului privat s-a dimunuat în ultimele două trimestre ale anului
2009, înregistrând creşteri foarte reduse în zona euro (cu 1,9%) şi reduceri semnificative în
Marea Britanie (cu 7,9%) în ultimul trimestru al acestui an (IMF, 2009).
Perioada 2008-2009 a marcat şi în România temperarea ritmului de creştere a
creditului neguvernamental (26% în 2008, comparativ cu 50% în anul 2007). Conform datelor
BNR, ponderea creditelor restante şi îndoielnice în capitalul propriu a crescut de la 1,4% în
decembrie 2004 la 3,2% în decembrie 2008 şi la 10,5% în septembrie 2009. Acest fapt este
reflectat şi de creşterea valorii creditelor încadrate în categorii de performanţă mai reduse şi
anume: substandard, îndoielnic şi pierdere (Figura 3).
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Figura 3. Clasificarea creditelor acordate clientelei bancare şi nebancare, precum şi a plasamentelor
interbancare şi a dobânzilor aferente, inclusiv elemente în afara bilanţului

Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante din bilanţurile
instituţiilor de credit din România este inferior celui raportat de alte state membre ale Uniunii
Europene, în ciuda trendului ascendent din ultima perioadă (Figura 4).
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Graficul nr. 4. Gradul de acoperire a creditelor neperformante din provizioane
(%, provizioane bancare/credite neperformante)
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Figura 4. Gradul de acoperire a creditelor neperformante din provizioane
(%, provizioane bancare/credite neperformante)

4. Reglementarea riscului de credit în România
Referitor la reglementările riscului de credit stabilite de Banca Naţională a României,
acestea conţin norme care reglementeză gestiunea acestui risc şi care se pot clasifica în două
categorii:
 reglementări care vizeză calitatea portfoliului de creditare, şi, implicit, diminuarea
riscului de credit încă de la acordarea creditelor;
 reglementări care vizează acoperirea riscurilor, pe toată perioada de viaţă a
creditului.
Banca Naţională a României solicită raportări lunare cu privire la modul de încadrare
în limitele pentru gestionarea riscului de credit, şi ca o măsură prudenţială suplimentară, doar
Consiliul de Administraţie al unei bănci poate aproba credite pentru clienţii care înregistrează
expuneri mari sau care fac parte din grupuri de clienţi aflaţi în legătură (dacă valoarea
expunerii este egală sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei de credit).
De asemenea, Banca Naţională a României solicită băncilor să dispună de mecanisme
adecvate de control intern, care să includă proceduri administrative şi contabile riguroase,
pentru o supraveghere şi gestionare a corespunzătoare a riscului de credit la nivelul fiecărei
entităţi.
Protecţia împotriva riscului de credit se materializează în trei direcţii esenţiale
(Galiceanu, Stanciu, Cristea, 1997, p. 375):
1. prevenirea producerii riscului (acoperirea creditului şi a dobânzii aferente prin
eficienţa agentului economic creditat);
2. limitarea riscului de credit prin constituirea de provizioane specifice de risc;
3. acoperirea creditului şi a dobânzii aferente în caz de ineficienţă în activitatea
agentului economic, respectiv în cazul producerii riscului prin garanţiile solicitate.
Fundamentul unui management sănătos al riscului de credit constă în capacitatea
politicilor privind gestionarea riscului de credit de a identifica riscurile existente şi potenţiale,
inerente oricărei activităţi de creditare şi de a le limita sau reduce.
Potrivit Regulamentului BNR nr. 18/17 septembrie 2009 privind cadrul de
administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării
capitalului la riscuri şi conditiile de externalizare a activităţilor acestora, instituţiile de credit
din România trebuie să dispună de politici şi procese care să stabilească un mediu
corespunzător şi controlat în mod adecvat pentru riscul de credit.
Politicile privind managementul riscului de credit în sistemul bancar românesc, în
raport cu obiectivele asumate şi cu instrumentele utilizate, pot fi împărţite în:
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• politici sănătoase pentru asumarea riscului de credit;
• politici privind aprobarea noilor expuneri;
• politici eficiente de administrare a creditelor, care includ analiza continuă a
capacităţii şi disponibilităţii clienţilor de a rambursa datoriile la scadenţă, monitorizarea
documentaţiei, clauzelor contractuale şi garanţiilor, precum şi un sistem de clasificare a
activelor reglementat de BNR;
• politici pentru identificarea activelor-problemă, care sunt depreciate sau prezintă
semne ale unei posibile deprecieri;
• politici menite să limiteze sau să reducă riscul de credit prin care autoritatea de
reglementare impune o limită maximă de expunere faţă de un client sau faţă de un grup de
clienţi aflaţi în legătură, între 10% şi 25% din fondurile proprii ale băncii;
• politici de provizioane pentru pierderile posibile generate de nerambusarea
creditelor – la determinarea nivelului adecvat al acestora se au în vedere toţi factorii care
afectează posibilitatea de rambursare a creditelor, precum calitatea politicilor şi procedurilor
de credit, pierderile anterioare care au afectat profitabilitatea băncii, dinamica creditelor
acordate, procedurile de încasare şi recuperare a creditelor problemă, volatilitatea variabilelor
macroeconomice şi tendinţele economiei. În practică, politicile de constituire a provizioanelor
pot fi discreţionare sau obligatorii, în funcţie de caracteristicile fiecărui sistem bancar, iar din
punct de vedere contabil, acestea sunt considerate de cei mai mulţi economişti ca o categorie
de cheltuieli.
La nivelul României, modul de stabilire a provizioanelor de risc de credit a fost
reglementat mai strict până în martie 2009 (Regulamentul BNR nr. 5/2002, modificat prin
Regulamentul nr. 7/2002 şi de Normele metodologice pentru aplicarea Regulamentului BNR
nr. 12/2002) şi într-un mod mai permisiv după această dată (Regulamentul BNR nr. 3/19
martie 2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea,
regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc). Aceste reglementări stabilesc
modul de determinare a provizioanelor, de utilizare şi regularizare a acestora.
Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit sunt
necesare următoarele etape:
a. determinarea bazei de calcul
- prin deducerea din expunerea băncii faţă de debitor a valorii garanţiei acceptate a fi
luată în considerare, conform ultimelor reglementări; în cazul unui credit clasificat în
categoria „standard”, „în observaţie”, „substandard”, „îndoielnic” şi „pierdere”, în situaţia în
care nu s-au iniţiat proceduri judiciare, valoarea garanţiilor poate fi dedusă din valoarea
expunerii conform unor procente de deducere transmise de BNR pentru unele tipuri de
garanţii (conform Anexei nr. 2 din Regulamentul BNR nr. 3/19 martie 2009), la care se
adaugă şi alte garanţii reale la care băncile comerciale stabilesc proprii coeficienţi de
deducere, dar care trebuie să respecte anumite limite maximale;
- orice altă garanţie reală, cu excepţia gajului general şi a garanţiilor constituite asupra
bunurilor viitoare, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului
faţă de debitor, la o valoare ce nu poate depăşi valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii
pot lua în considerare numai acele garanţii reale pentru care se poate determina valoarea justă
pe bază de metodologii proprii, prevăzute în cadrul normelor proprii. În scopul ajustării valorii
juste, împrumutătorul stabileşte coeficienţi, pentru fiecare categorie în parte (conform Art. 10,
alin. 1 din Regulamentul BNR nr. 3/19 martie 2009).
- garanţiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor clasificate în
categoria „pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în
cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune ori faţă de debitor, se
ajustează prin aplicarea de coeficienţi stabiliţi de împrumutător, pentru fiecare caz în parte.
Valoarea acestor coeficienţi nu poate fi mai mare de 0,25; de asemenea, garanţiile aferente
expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, ataşate creditelor/plasamentelor aflate în
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aceeaşi situaţie, nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente
respectivelor garanţii având valoarea zero.
Acest ultim element este practic şi elementul de noutate adus de reglementările în
materie de provizioane din martie 2009, respectiv faptul că valoarea provizioanelor poate să
fie redusă; până la acea dată, valoarea provizioanelor era egală cu valoarea expunerilor,
indiferent de existenţa sau de valoarea garanţiilor, dacă creditele aveau un serviciu al datoriei
mai mare de 90 de zile sau dacă era începută procedura de executare silită. Având în vedere
faptul că o parte din credite se află în această situaţie, posibilitatea de deducere a garanţiilor în
proporţie de maximum 25% permite reducerea cheltuielilor cu provizioanele şi de asemenea,
dă libertate de decizie pentru managementul superior al băncilor cu privire la deducerea sau
nu a garanţiilor în aceste cazuri.
b. aplicarea coeficientului de provizioane asupra bazei de calcul astfel obţinute
Având în vedere modul de calcul al provizioanelor, garanţiile sunt principalele
instrumente folosite pentru îmbunătăţirea calităţii creditului şi pentru reducerea cheltuielilor
cu provizioanele pe care băncile din România sunt obligate prin lege să le constituie. Astfel,
băncile manifestă un interes deosebit pentru obţinerea unor garanţii de calitate (prin aceasta
înţelegând garanţii lichide, care pot fi uşor de valorificat), atât pentru recuperarea debitelor
restante, cât şi pentru diminuarea cheltuielilor cu provizioanele aferente creditelor la care se
înregistrează întârzieri la plată.
Considerăm că această măsură de modificare a regulamentului privind provizioanele
este una conjuncturală, determinată de criza economică şi financiară actuală, criză care a
favorizat producerea riscului de credit într-un mod agresiv. Cauzele care au determinat riscul
de credit în această perioadă au fost legate de prăbuşirea anumitor sectoare economice, cu
importanţă deosebită pentru întreaga economie (construcţii, industria auto, transporturi) şi cu
efecte asupra unor sectoare conexe. Acest lucru a condus, pe de o parte, la imposibilitatea
companiilor de a-şi rambursa creditele şi, pe de altă parte, la creşterea şomajului, ceea ce a
determinat o creştere a ratei creditelor neperformante ale populaţiei. Astfel, prin noul
regulament, BNR a încercat o diminuare a cheltuielilor cu provizioanele care au afectat
profitabilitatea băncilor comerciale (în special a băncilor mici, cu capital românesc), deşi
această diminuare nu înseamnă o îmbunătăţire a lichidităţilor băncilor, ci doar o îmbunătăţire
a profiturilor „pe hârtie”, pe care acestea le înregistrează. Această reglementare este
implementată pe fondul manifestării din ce în ce mai intense a riscului de credit la nivelul
sistemului bancar.
5. Concluzii
Situaţia actuală cu privire la manifestarea riscului de credit afectează profitabilitatea
băncilor comerciale din sistem, mai ales în ceea ce priveşte băncile cu capitaluri proprii mai
reduse care sunt mai vulnerabile la aceste turbulenţe.
Banca Naţională a României încearcă să realizeze o gestiune cât mai bună a riscului
în acest cadru, prin modificarea reglementărilor în domeniu, cu efecte imediate, asupra
profitabilităţii băncilor (în cazul noilor reglementări în materie de provizioane), dar şi cu
implicaţii pe termen mediu şi lung, asupra gestiunii corespunzătoare a riscului de credit, în
context de criză. Remarcăm aşadar preocuparea Băncii Naţionale a României pentru găsirea
unor soluţii care să preîntâmpine apariţia şi manifestarea riscului de credit conjunctural.
Considerăm, totuşi, că o mai bună gestionare a riscului de credit prespune, printre
altele, şi stabilirea de către Banca Naţională a României a unor reglementări mai exacte cu
privire la coeficienţii de deducere a garanţiilor din baza de calcul a provizioanelor, diferenţiaţi
pe fiecare categorie de garanţii în parte. De exemplu, în prezent, Banca Naţională a României a
stabilit coeficientul de deducere a garanţiilor exprese, irevocabile şi necondiţionate ale
administraţiei centrale a statului român sau ale Băncii Naţionale a României ca fiind 100%, dar
coeficientul de deducere a garanţiei imobiliare este lăsat la latitudinea băncilor, fără a impune
cel puţin o limită superioară, putând ajunge teoretic până la 100%.
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Potrivit datelor BNR, creditele garantate cu ipoteci au devenit dominante, iar riscurile
asociate acestui tip de garantare cresc odată cu evoluţiile negative ale pieţei imobiliare.
Creditele acordate de bănci agenţilor economici erau garantate, la nivelul lunii martie 2009, în
proporţie de 75% cu active imobiliare, în timp ce doar 47% din creditele acordate persoanelor
fizice aveau o ipotecă drept garanţie. Valoarea creditelor acordate de bănci a reprezentat, în
medie, 70% din preţul imobilului ipotecat, ceea ce înseamnă că, dacă valoarea imobilelor se
reduce cu peste 30%, creditul nu mai este acoperit în totalitate de garanţie. În astfel de condiţii
este necesară o reevaluare a garanţiilor, ceea ce presupune costuri suplimentare pentru bănci şi
clienţii acestora.
Astfel, băncile comerciale, în special cele cu o putere financiară mai redusă, interesate
de obţinerea de profit, utilizează astfel de valori maximale ale coeficienţilor folosiţi în
deducerea unor garanţii cu o lichiditate medie, fără să fructifice rolul pe care provizioanele ar
trebui să-l aibă, acela de a realiza o acoperire treptată a pierderilor generate de nerambursarea
creditelor. Acele bănci comerciale, care utilizează această practică, sunt şi cele mai expuse la
pierderi generate de riscul de credit, ori această expunere considerăm că trebuie să fie mai
atent supravegheată şi reglementată.
Băncile centrale ale ţărilor emergente din Europa trebuie să se orienteze spre
restabilirea sănătăţii sistemului bancar şi administrarea optimă a procesului de recuperare a
datoriilor, pentru a preveni înrăutăţirea condiţiilor de creditare şi a limita riscul de contagiune
la nivelul ţărilor vulnerabile.
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Rezumat. Diversele pieţe de capital necesită abordări diferite. Considerând de
asemenea psihologia investitorilor şi resursele lor financiare, vă propunem în această lucrare
diverse strategii investiţionale, adaptabile pieţiei de capital românesti şi celor internaţionale.
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1. Introducere
Pieţe de capital diferite necesită abordări strategice diferite. Afirmaţia este evidentă, în
lipsa unui panaceu, a unei reţete sigure de succes pentru orice evoluţie a pieţei. Mai mult,
abordarea depinde de psihologia investitorului, de condiţia sa financiară, chiar de contextul
economic mondial (aşa cum, din păcate, s-a demonstrat pregnant pe perioada recentei crize
financiare generalizate.
Lucrarea de faţă se bazează pe analiza evoluţiilor recente (din anul 2009) consemnate
pe câteva din pieţele de capital internaţionale, dar mai ales din România. Contribuţia acesteia
constă în trecerea în revistă şi testarea aplicabilităţii practice a diverselor tactici şi strategii
investiţionale, care pot conduce la obţinerea de profit pentru investitori.
2. Caracteristicile pieţelor de capital
Fiecare piaţă de capital are propriile sale caracteristici instrinseci, care o deosebeşte de
celelalte, chiar în contextul mondial al „corelării”. Fluctuaţiile medii zilnice, puterea
trendurilor, pragurile suport sau reacţia fidelă la anumiţi indicatori ai analizei tehnice sunt
câţiva dintre parametrii care pot determina strategia de urmat pentru investitori.
Teoria modernă a portofoliilor recunoaşte implicit această afirmaţie, dar reduce
„descrierea pieţei” la indicatorii: rentabilitate, risc, grad de corelare. Analiza tehnică propune
o multitudine de modele, indicatori şi oscilatori, dar recomandă utilizatorilor să decidă asupra
celor mai relevanţi parametri pentru fiecare instrument financiar în parte. În fine, analiza
fundamentală economico-financiară disecă fiecare aspect al emitentului/bursei selectate,
propunând prognoze individualizate.
În Figura 1 am reprezentat comparativ câteva pieţe bursiere. Graficul este logaritmic,
astfel încât la distanţe verticale egale le corespund variaţii procentuale de preţ egale.
Primele concluzii sunt uşor de evidenţiat:
• bursele mature au evoluţii mai „potolite”, mai puţin abrupte;
• potenţialul de câştig/risc de pierdere este semnificativ mai mare pe pieţele
emergente;
• în ultima perioadă, corelarea dintre pieţe este indubitabilă;
• nu apare explicit pe grafic, dar pieţele mature anticipează evoluţia economică
cu ½ ÷ 1 an.
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Figura 1. Comparaţie între bursele de valori

Aceste caracteristici vor determina aplicarea sau evitarea strategiilor care vor fi
prezentate în continuare.
De exemplu, având variaţii zilnice moderate, trenduri line şi decise, pieţele de capital
vestice se pretează pentru strategii investiţionale consecvente, repetabile şi/sau cu un raport
risk/reward mare.
Creşterile şi scăderile abrupte ale pieţelor emergente constituie atuuri pentru
investitorii care vor adopta strategii rapide, elastice, eventual de scurtă durată.
3. Strategia „loveşte şi fugi”
Porneşte de la ideea că orice contract se închide atunci când piaţa a avut o variaţie de o
anumită valoare, indiferent dacă această variaţie a fost favorabilă sau adversă în raport cu
aşteptările investitorilor. Contractele pot fi valorificate prin ordine de tipul „take profit” şi
„stop loss”, existente pe toate pieţele.
Exemplificarea porneşte de la graficul DOW JONES în anul curent. Se remarcă faptul că
o variaţie de ± 500 puncte este uşor gestionabilă şi permite suficient de multe tranzacţii pentru a
fi relevantă. Prin urmare, strategia va consta în a închide orice contract, indiferent dacă e short
sau long, atunci când piaţa a crescut sau coborât cu mai mult de 500 puncte faţă de momentul
iniţierii contractului. În primă fază, să presupunem că acţionăm aleator, deschizând la
întâmplare un contract short sau long. După o variaţie de ± 500 puncte, închidem contractul şi
deschidem altul, tot aleator. Conform teoriei probabilităţilor, după un număr suficient de mare
de încercări, vom avea un câştig nul: am greşit şi am nimerit bine un număr relativ egal de
contracte (50% din fiecare). Îmbunătăţim acum strategia, considerând unul sau mai mulţi dintre
indicatorii analizei tehnice (slow stochastic, în exemplul nostru – Figura 2).

Figura 2. Take profit sau stop loss la ± 500 puncte
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La fiecare contract, verificăm dacă indicatorul sugerează semnale de cumpărare sau de
vânzare. Nu vom reuşi să câştigăm de fiecare dată, dar raportul dintre numărul de cazuri de
câştig şi cel de pierdere (practic, probabilitatea de succes) se îmbunătăţeşte simţitor. În
exemplul dat, am estimat corect primele 3 (trei) variaţii short, apoi am greşit 1 (un) long, am
avut corecte 5 (cinci) longuri şi suntem în prezent (10.X.2009) cu 1 (un) short în desfăşurare,
foarte probabil greşit. Avem 8 (opt) rezultate bune şi 2 (două) greşeli, adică un randament
extrem de bun! Evident, pentru a fi aplicabilă strategia, instrumentul financiar urmărit trebuie
să aibă o variaţie relativ lentă, trenduri cât mai lungi şi mai line, iar intervalul de variaţie ales
trebuie să răspundă psihologiei şi potenţialului financiar al investitorului.

+1
0
+2
-1

Figura 3. Urmărirea trendului

4. „Stai pe trend”
Este prima recomandare pe care o elaborează orice analist tehnic: trendul e prietenul tău.
Graficul următor (Figura 3) este de tipul „point & figure” şi marchează numai modificările de
preţuri, axa timpului fiind irelevantă. Este format din coloane de X-uri pentru creştere şi 0-uri
pentru scădere. La fiecare creştere/scădere mai mare decât intervalul predefinit de variaţie se
mai adaugă un simbol: în continuare – pe aceeaşi coloană, dacă trendul se păstrează, respectiv
pe coloana imediat următoare, dacă se schimbă direcţia pieţei. Aplicat la indicele BET, graficul
explică principiul strategiei: la orice schimbare de coloană, se închide contractul anterior şi de
deschide unul de sens opus. Long pentru coloanele de X-uri, short pentru 0-uri. În acest fel, în
orice moment vom avea o poziţie similară cu trendul pieţei.
Profitabilitatea rezultă imediat: dacă avem un singur simbol pe coloană, pierdem o
sumă egală cu intervalul de variaţie predefinit. Dacă lungimea coloanei este de 2 simboluri,
câştigul este 0. Pentru mai mult de 2 simboluri pe coloană, câştigul este egal cu numărul de
simboluri minus 2, înmulţit cu intervalul de variaţie ales.
Pare simplu şi eficient, dar este o strategie valabilă numai pe pieţele cu trenduri
puternice şi decise. Dacă la indicele BET am putut „colecta”, pe graficul ales, un câştig
substanţial, pe graficul indicelui DAX am înregistrat un câştig mult mai mic, iar pe cel al
indicelui DOW (Figura 4) am fi chiar în pierdere.
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Figura 4. Strategia P&F nu funcţionează pe pieţe cu variaţie prea „lină”

5. „Cumpără ieftin, vinde scump”
Aplicată de comercianţii din toată lumea şi din toate timpurile, această strategie
beneficiază de un avantaj important, pe piaţa bursieră: nu contează ordinea în care realizezi
cele două operaţiuni! Prin existenţa contractelor de tipul „vânzării în lipsă”, respectiv a
contractelor short pe pieţele instrumentelor financiare derivate, investitorii pot alege
momentul oportun pentru oricare dintre aceste operaţiuni.
Cea mai la îndemână procedură pentru această strategie este hedging-ul sau arbitrajul.
Iarăşi, strategia nu funcţionează pe pieţele mature decât cu randamente modeste. Pe pieţele
emergente, caracterizate de un optimism aproape intrinsec, protejează însă investitorii de
pierderi semnificative.
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Figura 5. Arbitrajul: protejarea poziţiei investiţionale

Dacă la începutul anului 2008 deţinătorul a 1.000 acţiuni SIF 5 vindea un contract
futures DESIF 5 DEC 08, reuşea să-şi menţină valoarea portofoliului la nivelul de 4,50 lei ×
1.000 contracte = 4.500 lei. Remarcabil!
Desigur, se poate contraargumenta că strategia ne privează de mare parte din
câştigurile potenţiale pe o piaţă explozivă. Posibil, dar câştigul e sigur, pentru orice variaţie a
pieţei!
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Sunt momente când această strategie nu funcţionează. Totuşi, ea nu trebuie pierdută
din vedere, mai ales atunci când pieţele futures manifestă un optimism exagerat.
6. Buy & hold
Economia mondială progresează. Intervin uneori stagnări, contracţii, mişcări de sens
opus, dar progresul global este evident (Figura 6).

Figura 6. Trendul secular ascendent

Prin urmare, pe termen lung, strategia este viabilă.
Strategia este confirmată în special pe pieţele mature şi pentru companiile de tradiţie,
şi de câştigurile provenite din dividende. Figura 7 demonstrează eficienţa strategiei, chiar
pentru firme defensive, cum ar fi Coca-Cola.

Figura 7. Avantajele strategiei de menţinere

Poate părea surprinzător, dar şi pe piaţa de capital din România, piaţă emergentă,
strategia furnizează rezultate bune. Să presupunem că decidem la începutul anului 2000 să
achiziţionăm 1.000 acţiuni SIF 1. Achiziţia se ridică la 40 lei, conform deschiderii BVB din
05.I.2000. Ca să nu complicăm calculul prin actualizări de rată variabilă, presupunem că banii
provin dintr-un credit, pe care-l prelungim în fiecare an şi pentru care plătim dobânda medie
de pe piaţa bancară. Rezultatul este consemnat în Tabelul 1.
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Tabelul 1
Dividendele exced costul finanţării
Indicator
Dobânda bancară la credite
Dobânda bancară pentru 40 lei (cv. a 1.000 acţiuni)
Dividende brute acordate (la 1.000 actiuni deţinute)
Profit/pierdere
Valoare maximă portofoliu
Valoare minimă portofoliu

UM
%/an
lei
lei
lei
lei
lei

2000
53.21%
-21.28
24.00
2.72
64.00
28.90

2001
45.74%
-18.30
33.00
14.70
150.00
41.40

2002
36.65%
-14.66
40.00
25.34
390.00
91.00

2003
26.19%
-10.48
48.00
37.52
435.00
235.00

2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL
25.81%
21.04%
14.83%
13.32%
15.07%
-10.32
-8.42
-5.93
-5.33
-6.03 -100.74
50.00
50.00
60.00
70.00
30.00 405.00
39.68
41.58
54.07
64.67
23.97 304.26
880.00 2,480.00 3,320.00 4,440.00 3,540.00
445.00
845.00 1,670.00 2,660.00
411.00

Analiza fundamentală, economico-financiară, este singura în măsură să fundamenteze
decizia de investire într-un anumit instrument financiar.
7. Pariul pe culoare, la ruletă
Este o strategie pe care pariorii o cunosc, dar n-o aplică frecvent, pentru că e lipsită de
adrenalină. Scăderea de 50% pe BET-FI ni se pare exagerată, astfel încât la 40.000 puncte
investim 1 leu, pe long. După altă scădere de 50%, la 20.000 puncte, investim dublu, 2 lei. La
10.000 puncte, investim 22, 4 lei. Piaţa îşi revine şi, când ajunge din nou la nivelul de 20.000,
câştigăm 8 lei, cu 1 leu mai mult decât am investit. Practic, am aplicat formula:

∑2

i

= 2 n +1 − 1

(1)

-1

+8
-2
-4

Figura 8. Strategia dublării sumei investite

Strategia nu are nici o legătură cu cea a „îmbunătăţirii mediei” (majorarea poziţiei long
deşi piaţa scade, ajungând astfel la un preţ mediu de achiziţie mai mic), pe care o considerăm
greşită, pentru că echivalează cu sporirea investiţiei într-o poziţie perdantă.
8. Teoria Alpha
Este o strategie investiţională bazată pe formulele RAROC, RORAC şi RARORAC
(Risk Adjusted Return On Risk Adjusted Capital). Practic, formulele conţin raportul între
câştig/pierdere ponderat cu gradul de risc aferent şi capitalul investit, eventual ajustat şi el cu
pierderea maximă datorită volatilităţii.
RAROC =
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profit aşteptat × şansa reuşită – pierdere acceptată × risc eşec
capital investit

(2)
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Să stabilim gradul de risc nu pe baze statistice, ci pe baza urmăririi indicatorilor
analizei tehnice. Observăm în graficul din figura 9 următoarele:
• indicele BET are posibilitatea de a ajunge de la 4.229,49 puncte (în 5.X.2009) la
cca. 6.500 puncte (varianta optimistă) sau poate scădea spre 2.000 puncte (varianta pesimistă).
Momentan, trendul este ascendent.
• Indicatorul „lăţimea benzilor Bollinger” (mărirea acestuia semnalează întoarcerea
trendului) furnizează 4(patru) rezultate corecte (notate cu b, c, e, f) şi 2 rateuri (a, d). Altfel
spus, indicatorul sugerează că există 67% şanse să crească.
• Indicatorul MACD (histograma pozitivă semnealează trend ascendent) furnizează o
soluţie greşită din 5(cinci) (vezi B), deci indică o probabilitate de 80% pentru creştere.

Figura. 9. Stabilirea probabilităţilor pe baza analizei tehnice

Prin urmare, avem 73% şanse să câştigăm 2.270 puncte şi 27% să pierdem 2.230 de
puncte. Investiţia este la nivelul de 4.230 puncte. Rezultatul, 25% câştig probabil, este
încurajator pentru investiţie. Lăsând la o parte relativa incertitudine în stabilirea cotelor de
probabilitate, metoda ne ajută să evităm intrarea pe piaţă spre sfârşitul trendurilor probabilitatea poate fi mare, dar câştigul potenţial este redus, iar perspectiva profitului
probabil mică.
9. Psihologia
În fine, să luăm în considerare faptul că investitorii sunt oameni, iar propria lor
psihologie le determină acţiunile. Ei sunt fie optimişti (şi identifică permanent semnale
pozitive sau reveniri spectaculoase), fie pesimişti (şi se gândesc numai la câştigurile generate
de prăbuşirea pieţelor, ulterior creşterilor spectaculoase).
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Figura 10. Piaţa Forex

Sunt de luat în considerare două recomandări pentru investitorii care acţionează
emoţional în cadrul pieţei, nu doar strict raţional:
• Investirea pe Forex. Aici nu are sens optimismul sau pesimismul, mai ales dacă se
joacă pe pieţe neutre.
• Întoarcerea graficului. Dacă investitorul observă numai semnale pozitive pe graficul
analizat, recomandăm „răsturnarea” lui. Astfel, creşterile şi scăderile îşi schimbă rolul, iar
dacă semnalele rămân la fel de clare, ele sunt corecte.

X
X
X

Figura 11. Abordarea optimistă şi pesimistă

10. Consolidarea poziţiei câştigătoare
Să presupunem că am investit „corect” şi trendul titlului ales este ascendent. Suntem în
punctul 1 şi dreapta a demonstrează un trend ascendent, care ne incurajează să intrăm la
cumpărare (Figura 12 – SIF 5). În punctul 2 avem, prin dreapta b, confirmarea unui nou trend
secundar ascendent, chiar mai puternic decât primul. Vom majora deci poziţia investiţională,
dar numai cu o fracţiune din investiţia iniţială.
În punctul 3, trendul secundar b este spart, iar investitorul va închide ultima poziţie, în
profit. După reversul trendului a, în punctul 4, închidem şi prima poziţie deschisă, tot în
profit.
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Este de observat că, deşi am avut succes în ambele investiţii, am pierdut mult din
câştigul potenţial. Evident, putem însă combina această strategie cu altele deja prezentate,
pentru a ne mări şansa de a intra sau ieşi la momentul oportun.
Din nou, strategia funcţionează cel mai bine pe pieţele line, pe care trendurile sunt clar
definite şi nu se modifică radical pe perioade scurte de timp.

a

b

Figura12. Strategii de intrare/ieşire

11. Concluzii
Strategiile prezentate sunt doar câteva dintre cele posibile pe piaţa românească şi pe
cele internaţionale. Principial, ele se pot aplica oricând şi oriunde; practic însă, trebuie aleasă
o serie de parametri ai pieţei/simbolului:
• volatilitatea şi free-float-ul adecvat,
• indicatorul tehnic de referinţă,
• tipul de strategie cel mai la îndemâna investitorului,
• lungimea trendurilor, durata lor, condiţiile de „spargere” a liniilor de trend.
Investitorii trebuie, de asemenea, să ia în considerare şi gestiunea propriilor fonduri.
Este evident că o scădere a poziţiei long cu 50% este compensată doar de o revenire cu 100%
faţă de noua valoare. De asemenea, sunt momente în care pot fi oportune mai multe strategii,
aplicabile aceluiaşi instrument financiar; randamentul lor trebuie corelat cu gradul de risc.
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ANALIZĂ CRITICĂ A FINANŢĂRII IMOBILIARE PRIN PROGRAMUL „PRIMA
CASĂ”, CA PARTE A POLITICILOR IMOBILIARE NAŢIONALE
Ion Radu ZILIŞTEANU
Academia de Studii Economice, Bucureşti
rzilisteanu@consultanti.ro
Rezumat. Dezvoltarea politicilor imobiliare în România a avut un parcurs anevoios şi
care plasează România între ţările din Europa Centrală şi de Est cu cele mai puţin eficiente
politici în acest domeniu. Apariţia, în primăvara anului 2009, a programului Prima casă a
reprezentat o întregire a politicilor imobiliare naţionale. Articolul face o analiză critică a
acestui program, o analiză SWOT şi avansează propuneri pentru eficientizarea programelor
de acest tip.
Cuvinte-cheie: credit ipotecar; piaţă imobiliară; politici imobiliare naţionale.
Coduri JEL: G21, R28.
Coduri REL: 11C, 19G.
1. Introducere. Politicile imobiliare naţionale în România după 1990
Politicile imobiliare naţionale sunt politici economice şi sociale importante pentru
orice ţară. Guvernele le acordă o deosebită atenţie şi cheltuiesc sume mari din bugetele
naţionale pentru a asigura şi a îmbunătăţi condiţiile de locuire pentru populaţie. Acesta este un
adevăr valabil şi pentru ţările cele mai avansate. În regimurile comuniste, statul avea un rol
hotărâtor în construcţia şi asigurarea locuinţelor. După ce transformările economice au început
din 1990, guvernele ţărilor în tranziţie s-au derobat de aceste sarcini. Ele încearcă acum să-şi
formuleze politicile imobiliare în conformitate cu principiile economiei de piaţă, în esenţă
similar cu practica ţărilor dezvoltate.
Cu toate acestea, politicile imobiliare ale autorităţilor din economiile în tranziţie diferă
între ele, variind în conformitate cu particularităţile lor istorice, geografice, sociale şi
economice.
În primul rând, pentru a compensa scăderea ofertei publice de locuinţe noi,
guvernele din aceste ţări au început să promoveze construcţiile noi dezvoltate de entităţi
private. Astfel, au fost aplicate stimulente variate în acest scop, incluzând subvenţii şi
tratamente fiscale preferenţiale. În plus, unele ţări, cum ar fi Republica Cehă, au început să
acorde atenţie sporită stocului imobiliar existent, prin crearea unor stimulente pentru
renovarea şi îmbunătăţirea locuinţelor.
În al doilea rând, autorităţile au început să-şi centreze responsabilitatea în acest
domeniu către sprijinirea persoanelor cu venituri mici şi a familiilor tinere, în conformitate cu
politica socială adoptată. În acest context, unele ţări, cum ar fi Polonia, au început să
construiască locuinţe sociale destinate închirierii subvenţionate.
În al treilea rând, guvernele ţărilor în tranziţie fac eforturi susţinute pentru a pune la
punct sisteme de finanţare locativă orientate spre piaţă, care să permită achiziţia locuinţelor
prin tranzacţii de piaţă. Odată cu derobarea guvernelor de la responsabilitatea de a asigura
locuinţe populaţiei, ele trebuie să asigure condiţiile tranzacţionării libere a imobilelor. În plus
faţă de încurajarea construcţiilor, guvernele trebuie să creeze cererea solvabilă prin
aranjamente financiare adecvate. Lipsa unui sistem coerent de finanţare imobiliară constituie
principala cauză a lipsei de lichiditate a pieţelor imobiliare din economiile în tranziţie.
Un obiectiv important al creării unui mecanism coerent de finanţare imobiliară este
degrevarea bugetelor de stat de povara cheltuielilor pe care guvernele le-ar avea în calitate de
unice responsabile pentru asigurarea de locuinţe populaţiei. Oricum, alocări bugetare
importante au fost necesare pentru susţinerea creării sistemului de finanţare imobiliară. În
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această perspectivă, strategiile urmăresc asigurarea unui cadru în care furnizarea locuinţelor să
se facă pe baze comerciale, iar statul să asigure sprijinul necesar celor mai puţin favorizaţi, în
vederea unor condiţii locative adecvate.
După Revoluţia din decembrie 1989, în România, ca şi în celelalte ţări din regiune, sau produs transformări profunde. Prima măsură luată în domeniul locativ a fost vânzarea
locuinţelor ocupate cu chirie către chiriaşi la sume modice. Această decizie a fost luată mai
ales din raţiunea degrevării bugetului de stat şi bugetelor locale de povara întreţinerii şi
reparaţiilor locuinţelor, mai ales a celor din blocurile de apartamente. Având în vedere
vechimea şi starea precară a acestor locuinţe, povara bugetului era extrem de mare.
România nu a formulat niciodată în perioada de după 1990 un ansamblu cuprinzător de
politici imobiliare integrate.
În baza Legii nr. 152/1998, s-a înfiinţat Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL),
care a început să funcţioneze efectiv în 1999, în acelaşi an în care a fost adoptată prima lege a
creditului ipotecar. ANL a fost înfiinţată cu scopul dezvoltării construcţiei de locuinţe la nivel
naţional şi a creditului ipotecar, drept formă principală de finanţare a achiziţiei, renovării şi
construcţiei de locuinţe. Iniţial, ANL a pornit cu un fond de circa 5 milioane USD, sumă total
insuficientă pentru orice iniţiativă coerentă în domeniul locativ. Agenţia Naţională pentru
Locuinţe a beneficiat de avantaje comparative majore faţă de dezvoltatorii privaţi, primind
terenuri din proprietatea publică sau privată a statutului şi beneficiind de lucrări de viabilizare
realizate de autorităţile locale, aceste avantaje ducând la un climat de concurenţă neloială faţă
de ceilalţi jucători de pe piaţă. Se poate compara poziţia ANL cu cea a Casei de Economii şi
Consemnaţiuni, care făcea concurenţă neloială celorlalte bănci din România, fiind singura
bancă la care statul garanta depunerile publicului. Ca urmare a fondurilor reduse de care a
beneficiat, proiectele ANL au favorizat corupţia, având în vedere preţurile mici pe care le-a
practicat pentru locuinţe în comparaţie cu competitorii şi numărul redus de unităţi locative pe
care le-a livrat. Astfel, în loc să livreze aceste locuinţe tinerilor, în multe cazuri beneficiarii au
fost oameni politici şi oameni de afaceri.
Ca urmare a ultimelor modificări aduse legii de înfiinţare a ANL, aceasta are
următoarele atribuţii:
- realizarea unor montaje financiare;
- atragerea şi administrarea resurselor financiare pentru construirea, cumpărarea,
reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim
de închiriere;
- promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind
construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de
necesitate, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor
stabilite prin programe guvernamentale;
- dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinţe şi, după caz, monitorizarea
unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora;
- iniţierea şi/sau dezvoltarea, în condiţiile pieţei, a unor programe de construcţii de
locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar;
- realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară (cererea şi oferta de
locuinţe, terenuri de construcţii, costuri etc.).
În anul 2002, Guvernul României a emis o ordonanţă de urgenţă (OUG nr.174/2002),
prin care era stabilită desfăşurarea Programului de Reabilitare Termică. Acest program
prevedea reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe (condominii şi instalaţiile aferente)
realizate după proiecte tip în perioada 1950-1990, amplasate în zone intens populate şi
racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităţilor
administrativ-teritoriale.
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Măsurile speciale pentru reabilitarea termică a acestor locuinţe cuprindeau:
1. izolarea termică a pereţilor exteriori, terasei, planşeului peste subsol, realizarea
şarpantelor sau acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea
ferestrelor şi uşilor exterioare, repararea, consolidarea şi zugrăvirea pereţilor exteriori şi alte
elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirilor;
2. intervenţii la conductele şi armăturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în
proprietatea indiviză a asociaţiei de proprietari.
Din cauza piedicilor birocratice şi a lipsei de coordonare a instituţiilor centrale şi
locale ale statului, acest program nu a avut mare succes.
Statul român a încercat şi încurajarea construirii de locuinţe noi, prin mai multe tipuri
de măsuri:
- subvenţionarea unei cote din costurile de construire în principal pentru tinerii în
vârstă de până la 35 de ani, care nu au o locuinţă, dar care deţin un teren sau achiziţionează o
locuinţă de pe piaţa imobiliară şi contractează un credit ipotecar în acest sens; iniţial, cota era
de maximum 20% pentru locuinţe al căror cost nu depăşea 100.000 euro, apoi, din restricţii de
natură bugetară, subvenţia a fost plafonată la 10.000 euro;
- acordarea cu titlu gratuit a unui teren de construcţie de către autorităţile locale
tinerilor până la vârsta de 35 de ani care urmează să-şi construiască o casă pe acel teren.
Ambele programe nu au avut succes din cauza condiţiilor multiple care trebuiau
îndeplinite şi din lipsa de terenuri a autorităţilor locale.
Statul român desfăşoară programe de subvenţionare a cheltuielilor cu utilităţile pentru
mai multe categorii de persoane defavorizate economic. De asemenea, au fost luate măsuri de
protecţie a chiriaşilor din casele recuperate de foştii proprietari deposedaţi abuziv de regimul
comunist şi măsuri de consolidare a clădirilor expertizate ca prezentând risc seismic.
2. Programul „Prima casă”
2.1. Cadrul general al pieţei imobiliare româneşti
Criza financiară izbucnită în iulie 2007 în SUA, caracterizată drept criză subprime de
mulţi economişti, a avut drept sursă principală securitizarea creanţelor ipotecare cu valori mari
ale efectului de levier, ajungând la valori de 50-70, şi scăderii preţurilor de pe piaţa imobiliară
din SUA. Criza economică ce a urmat crizei financiare a condus la evoluţii negative pe pieţele
imobiliare nord-americane şi europene, în ceea ce priveşte număul tranzacţiilor şi preţurile.
Pe piaţa imobiliară românească, începutul crizei poate fi plasat în primăvara anului
2008, mai devreme decât izbucnirea crizei economice generale, plasată în cursul lunii
septembrie 2008. Explicaţia este, în principal, participarea în mare măsură a investitorilor
străini la capitalul vehiculat pe piaţa imobiliară românească. În perioada martie 2008 –
noiembrie 2009, scăderile de preţ la imobilele rezidenţiale au fost de circa 50%, iar în primele
9 luni ale anului 2009 numărul de tranzacţii imobiliare a fost cu 43% mai redus decât în
perioada similară a anului 2008.
Aceste evoluţii ale pieţei au avut consecinţe serioase asupra dezvoltărilor imobiliare,
pieţei construcţiilor şi evoluţiei acordării creditelor ipotecare.
Finanţarea bancară prin intermediul creditelor ipotecare a cunoscut o cvasistagnare pe
parcursul anului 2009, în condiţiile în care statul român a avut necesităţi de finanţare pentru
acoperirea deficitului bugetar în creştere şi a apelat la piaţa bancară internă. Lichidităţile
disponibile pentru acordarea de credite sectorului neguvernamental au fost din ce în ce mai
mici. Din cauza crizei economice, creditele restante şi-au mărit ponderea de trei ori în primele
9 luni din anul 2009 faţă de perioada similară a anului 2008. Din punctul de vedere al băncilor
comerciale a apărut riscul deprecierii activelor puse în garanţie în acordarea de credite
ipotecare.
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2.2. Apariţia şi caracteristicile programului „Prima casă”
În condiţiile generale expuse mai sus, Guvernul României a decis lansarea
Programului „Prima casă”, menit să faciliteze accesul românilor la finanţare ieftină, prin
garantarea creditelor ipotecare de către stat. Programul a fost lansat la data de 20 mai 2009,
având următoarele caracteristici:
- pot beneficia de program persoanele care cumpără prima locuinţă şi care nu au mai
beneficiat niciodată de un credit ipotecar;
- statul garantează 80% din valoarea creditului ipotecar pentru locuinţele care nu
depăşesc 60.000 euro;
- garanţia statului se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a
Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), căruia urma să i se modifice
statutul;
- plafonul sumelor garantate era fixat la 1 mld.euro;
- programul era destinat locuinţelor deja existente;
- imobilele achiziţionate prin intermediul programului nu puteau fi înstrăinate mai
devreme de 5 ani da la data achiziţiei;
- imobilele trebuiau ipotecate în favoarea statului român, iar executorul stabilit pentru
cazurile de neplată a ratelor era Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Programul a fost vădit inspirat din programe similare derulate în state cu economii
dezvoltate, sub conceptul de first time buyer, respectiv programe destinate cumpărătorilor care
achiziţionează pentru prima oară în viaţă o locuinţă. Aceste programe pleacă de la premisa că
achiziţionarea primei locuinţe este cea mai dificilă, având în vedere vârsta solicitanţilor, lipsa
istoriei de credit, poziţia lor pe treptele inferioare ale ierarhiei profesionale şi lipsa fondurilor
suficiente pentru achitarea avansului necesar pentru contractarea unui credit ipotecar.
De asemenea, programul „Prima casă” a fost gândit ca o componentă a politicilor
imobiliare naţionale, capitol la care România nu a excelat după 1990.
Iniţial, programul nu a fost gândit ca o cale de impulsionare a sectorului construcţiilor,
având în vedere că era destinat exclusiv imobilelor existente.
Actul normativ care reglementează programul, Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2009,
publicat la 4 iunie 2009, schimbă însă perspectiva privind scopul programului:
- implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru susţinerea
sectoarelor economice prioritare;
- deblocarea procesului de creditare şi dinamizarea activităţii de construcţii cu efecte
asupra creşterii economice şi asupra creării de noi locuri de muncă;
- facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia de imobile pentru locuit în actualul
context al crizei financiare şi economice.
Nu era, însă, prevăzută posibilitatea achiziţionării de locuinţe neterminate, ceea ce nu
conducea în nici un fel la dinamizarea activităţii de construcţii.
Ulterior, programul a suferit modificări importante:
- în ciuda conceptului de first time buyer, care a stat la baza sa, accesul la program a
devenit posibil tuturor celor care nu deţineau în proprietate o locuinţă la data intrării în
vigoare a ordonanţei;
- s-a ridicat interdicţia asupra înstrăinării imobilului achiziţionat prin program vreme
de cinci ani, dar s-a menţinut cerinţa avizului Ministerului Finanţelor Publice;
- s-a extins aplicabilitatea programului la imobile neterminate sau chiar în fază de
proiect, cu condiţia ca finanţarea să fi făcută de dezvoltator, solicitantul creditului primind o
promisiune de garantare din partea FNGCIMM şi o promisiune de creditare din partea băncii
finanţatoare, urmând ca suma creditată să fie eliberată la data recepţionării imobilului.
Licitaţia pentru admiterea băncilor comerciale în programul Prima casă a impus
următoarele condiţii:
- avans de 5% din valoarea imobilului;
- dobânda maximă la creditele în lei: Robor la 3 luni plus 2,5 puncte procentuale;
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- dobânda maximă la creditele în euro: Euribor la 3 luni plus 4 puncte procentuale;
- comision de acordare zero;
- comision de rambursare anticipată zero.
S-au arătat interesate 20 de bănci comerciale, care au suprasubscris suma de 1
mld.euro cu 47%, sumele licitate fiind corectate cu prorata.
Pe parcursul derulării programului, FNGCIMM a luat măsuri faţă de o parte dintre
băncile comerciale admise care nu au acordat niciun credit sau acordat credite în cuantum de
câteva procente din plafonul licitat, prin micşorarea plafonului prin redistribuirea a circa 200
mil.euro.
Garanţia statului român constă în alocarea unei sume de 100 mil.euro, plecându-se de
la ipoteza că rata creditelor neperformante nu poate fi mai mare de 10%.
O modificare de ultimă oră stipulează că persoanele care sunt proprietare ale unui
imobil moştenit pot participa la program.
2.3. Analiză SWOT a Programului „Prima casă”
S – Puncte tari
- valoare redusă a avansului
- dobânzi reduse şi ancorate în indici independenţi
- creşterea accesibilităţii şi a numărului de
cumpărători
- creşterea încrederii în tranzacţiile imobiliare
- creşterea numărului de tranzacţii imobiliare
- comision de rambursare anticipată zero
- comision de acordare a creditului zero sau valoare
inclusă în dobânda maxim admisă

O – Oportunităţi
- nevoie mare de locuinţe
- preferinţa pentru proprietate în defavoarea chiriei

W – Puncte slabe
- plafonul insuficient de creditare pentru marile oraşe
- valoarea redusă a avansului şi garanţia statului
favorizează creditele neperformante
- încurajarea achiziţiei imobilelor vechi în defavoarea
celor noi
- incertitudinea duratei de rezolvare a solicitării, ceea
ce poate conduce la pierderea avansului sau a
reticenţei proprietarilor
- a dat senzaţia accesibilităţii largi
- influenţă în piaţă prin crearea de dezechilibre între
preţurile imobilelor vechi şi noi
- favorizarea apartamentelor cu număr mic de camere
din cauza plafonului de creditare
T - Ameninţări
- instabilitatea politică
- instabilitatea economică
- instabilitatea cursului valutar
- creşterea ratei şomajului
- posibila creştere a Euribor

Puncte tari:
- valoarea redusă a avansului permite accesul tinerilor la achiziţia unei locuinţe prin
credit ipotecar;
- eligibilitatea băncilor comerciale a fost condiţionată de ancorarea dobânzilor în indici
ai pieţei monetare: Robor la 3 luni pentru creditele în lei şi Euribor la 3 luni pentru creditele în
euro, marjele acceptate peste aceste dobânzi fiind de 2,5 puncte procentuale la lei şi 4 puncte
procentuale la euro, ceea ce permite beneficiarilor de credite să poată urmări evoluţia
dobânzii;
- programul a permis creşterea accesibilităţii prin dobânzile reduse practicate şi
avansul suportabil, de minimum 5%;
- în condiţiile unei pieţe imobiliare caracterizate de tranzacţii reduse, acest program a
avut capacitatea de a restabili încrederea în piaţă;
- mărirea numărului de tranzacţii imobiliare este benefică pentru o piaţă aflată în criză;
- comision de rambursare anticipată zero, ceea ce ar permite oricând refinanţarea
creditului în condiţiile schimbării condiţiilor din piaţa creditului;
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- comision de acordare a creditului zero sau valoare inclusă în dobânda maxim admisă,
ceea ce reprezintă un avantaj comparativ faţă de produsele de creditare ipotecară existente pe
piaţă.
Puncte slabe:
- plafonarea creditării la 57.000 euro a defavorizat piaţa imobiliară din marile oraşe,
date fiind preţurile mai mari practicate în acestea;
- valoarea redusă a avansului şi garanţia statului favorizează creditele neperformante;
- aceeaşi plafonare a creditării a favorizat imobilele vechi în defavoarea celor noi,
îngreunând atingerea unui dintre cele trei obiective ale programului: implementarea măsurilor
anticriză iniţiate de Guvernul României pentru susţinerea sectoarelor economice prioritare;
- birocraţia internă a băncilor comerciale şi a FNGCIMM a condus la perioade mari
scurse între momentul depunerii cererii şi momentul rezolvării, uneori la peste 60 de zile, ceea
ce a dus la pierderea avansului de către potenţialii cumpărători şi o reticenţă a proprietarilor de
imobile de a-şi vinde proprietatea unor solicitanţi în programul „Prima casă”;
- programul a dat senzaţia unei accesibilităţi mărite a populaţiei la creditarea ipotecară,
potenţialii beneficiari ai programului ignorând faptul că trebuie să se încadreze în normele de
creditare specifice fiecărei bănci, aflate în cadrul general dat de reglementările Băncii
Naţionale a României;
- programul a influenţat piaţa în sensul intensificării tranzacţiilor pe anumite segmente
ale acesteia, ceea ce a creat distorsiuni temporare;
- plafonul de creditare impus de program a determinat favorizarea tranzacţionării
apartamentelor cu număr mic de camere (1 sau 2) în defavoarea celor cu număr mare de
camere (3 sau 4).
Oportunităţi:
- cererea mare de locuinţe, apreciată în piaţă la circa 1 milion unităţi locative;
- preferinţa românilor pentru locuinţă în proprietate în defavoarea locuirii cu chirie.
Ameninţări:
- instabilitatea politică, manifestată în mod pregnant în ultima parte a anului 2009;
- instabilitatea economică, efect direct al crizei economice la nivel global;
- instabilitatea cursului valutar, ca urmare a degradării principalilor indicatori
macroeconomici;
- creşterea ratei şomajului, ca efect al crizei economice, ceea ce poate conduce la
mărirea considerabilă a ratei creditelor neperformante;
- posibila creştere a Euribor, care la iniţierea programului era în jur de 1,25%, dar cu
circa un înainte era la nivel de 5%.
3. Concluzii şi propuneri
Apărut în cursul unei perioade preelectorale, programul „Prima casă”, prin
modificările sale succesive, a dat senzaţia unei acţiuni populiste şi electorale. Deşi a plecat de
la conceptul de first time buyer, programul s-a transformat succesiv, fiind deturnat de la
scopurile iniţiale.
Derularea programului prin intermediul FNGCIMM, instituţie financiară nebancară
specializată în garantarea creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a indus
disfuncţionalităţi majore în derularea procesului de garantare.
România are nevoie de politici imobiliare naţionale coerente, fundamentate economic.
Lipsa de performanţă în acest domeniu plasează România într-o poziţie inferioară în
clasamentul ţărilor din Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte politicile imobiliare
naţionale.
Printre elementele care ar putea face dintr-un asemenea program un succes s-ar putea
număra:
- adresabilitatea programului doar către persoanele care sunt la prima achiziţie a unei
locuinţe;
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- acordarea unui credit fiscal persoanelor admise în program în locul garantării de către
stat a creditului care să acopere avansul;
- asigurarea riscului indus de avansul mai mic decât cel practicat pe piaţă;
- adaptarea plafonului de creditare la condiţiile de piaţă.
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Rezumat. Unele dintre principalele cauze ale crizei financiare actuale derivă din
managementul insuficient al riscului sistemic, din procesul de de-reglementare a instituţiilor
financiare, din lipsa supravegherii macroprudenţiale şi din aplicarea modelului de piaţă
liberă/perfectă. În acest articol am analizat şi prezentat atât importanţa managementului
riscului sistemic şi a supravegherii macroprudenţiale şi a efectelor acestora asupra crizei
financiare actuale, precum şi măsurile recente stabilite în acest sens la nivelul Uniunii
Europene, SUA şi G20.
Cuvinte-cheie: risc sistemic; supraveghere macroprudenţială; criză financiară;
autorităţi de supraveghere; sistem financiar.
Coduri JEL:G01, G15.
Cod REL:11B.
Introducere
Analizând în contextul crizei financiare reglementările, regulile şi sistemele de
supraveghere actuale, se poate ajunge la următoarea concluzie: autoreglementarea nu este
suficientă pentru pieţele şi instituţiile financiare care au o importanţă sistemică (pot influenţa
stabilitatea sistemului financiar) (Tumpel-Gugerell, 2009). Totodată, având în vedere nivelul
actual de integrare a pieţelor financiare, nu este eficientă orientarea activităţii de supraveghere
prudenţială în măsură aproape exclusivă la nivelul individual al instituţiilor financiare, în timp
ce evaluările complexe privind riscurile agregate la nivel sistemic să fie insuficiente şi lipsite
de un cadru instituţional cu responsabilităţi clar definite (Comisia Europeană, 2009a).
De asemenea, deoarece în contextul crizei actuale s-a dovedit că doar prin sprijinul
statelor marile grupuri financiar-bancare au putut depăşi efectele acesteia, corelat cu impactul
puternic al efectelor crizei asupra celorlalte entităţi din economie (atât persoane juridice, cât şi
cele fizice), este evident faptul că menţinerea stabilităţii financiare face parte din interesul
public.
În consecinţă, apare ca fiind imperios necesar ca autorităţile publice să ia măsurile
necesare în scopul reglementării, supravegherii şi monitorizării pieţelor şi instituţiilor
financiare care pot influenţa stabilitatea sistemului financiar la nivel global.
Considerăm de asemenea că riscurile care pot afecta stabilitatea sistemului financiar
derivă şi din concentrarea ridicată pe un număr redus de instituţii financiare şi din
interdependenţele dintre acestea şi celelalte componente ale sistemului financiar. Exemplele
relevante în acest sens sunt legate de impactul pe care falimentul Lehman Brothers şi situaţia
aproapiată de faliment a AIG şi Bear Stearns le-au avut asupra pieţei financiare internaţionale
(Tumpel-Gugerell, 2009).
Astfel, s-a dovedit că nu mai există ideea „too big to fall” în domeniul financiar sau că
aceasta trebuie revizuită. Dimpotrivă, considerăm că pot exista argumente privind evitarea
concentrării activelor bancare.
1. Procesul de dereglementare financiară, corelat cu aplicarea modelului
de piaţă liberă/teoriei pieţelor perfecte
Criza actuală îşi are rădăcinile şi în procesul de dereglementare financiară început în
anii ’80, care a fost corelat cu implementarea modelului de piaţă liberă (free-market model) ce
a dominat sistemul economic/financiar al ţărilor capitaliste (Soros, 2009).
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Ca urmare, considerăm că bubble-ul real estate (în special din SUA) a fost creat în
egală măsură de standarde de creditare relaxate, de metodele permisive de evaluare a
colateralelor, cât şi de disponibilitatea creditelor (existenţa de lichidităţi ridicate). De
menţionat în acest context că bubble-ul a demarat la începutul anilor ’80 (odată cu începerea
procesului de dereglementare financiară), iar criza subprime a acţionat doar ca un detonator,
după aproape 30 de ani.
Astfel, preşedintele Ronald Reagan a susţinut la începutul anilor ’80 ideea că guvernul
nu este soluţia ci problema care stă împotriva dezvoltării unei naţiuni, soluţia fiind acordarea
de libertăţi mai mari sistemului capitalist – acesta fiind unul dintre primele elemente care au
susţinut procesul de d-reglementare din SUA, extinzându-se apoi şi la alte ţări capitaliste
(Aversa, 2009).
Ulterior, a apărut temporar un scurt proces de rereglementare la sfârşitul anilor ’80 şi
începutul anilor ’90, urmare a falimentului unui număr ridicat de bănci în SUA.
Procesul de dereglementare a continuat apoi în perioada administraţiei Clinton, prin
eliminarea barierelor (existente din anii ’30) între bănci, societăţi de asigurare şi societăţi de
investiţii, dar fără a aplica în mod consecvent celor două din urmă aceleaşi reguli aplicabile
băncilor; aceasta a avut ca efect înfiinţarea supermarketurilor financiare de dimensiuni uriaşe
de tipul „one-stop shopping”. În aceeaşi perioadă, în contextul unui climat de supraveghere şi
al unor politici monetare mai relaxate, au apărut şi s-au dezvoltat exponenţial o gamă largă de
instrumente financiare complicate, care erau apoi transformate în pachete de active şi vândute
investitorilor (multe fiind bazate pe credite ipotecare de calitate medie sau redusă). Între timp,
principalele modificări în sensul creşterii reglementării au fost reprezentate de întărirea
regulilor privind fraudele în domeniul corporatist şi al practicilor contabile, determinate de
cunoscutele falimente ale companiilor Enron şi Worldcom.
În acest sens, considerăm că şi autorităţile de reglementare îşi au partea lor de
responsabilitate în apariţia crizei financiare, pentru că au acceptat diminuarea cerinţelor de
supraveghere a sistemului financiar. Motivul principal al dereglementării avea la bază ideea că
pieţele sunt capabile să se autoregleze; se considera că aşa-numita capacitate de autoreglare
există atât timp cât există încredere, iar în momentul în care aceasta începe să fie viciată prin
intervenţii sistematice, pieţele devin hipersensibile şi instabile şi se accentuează posibilitatea
de apariţie a unei crize.
În acest context, considerăm că trebuie amintit faptul că Alan Geenspan, preşedinte al
FED între 1987 şi 2006 a declarat că a „făcut o greşeală presupunând că firmele din sectorul
financiar pot să se reglementeze singure. Am greşit când am crezut că propriul interes al
organizaţiilor, în special al băncilor, era să-şi protejeze propriii acţionari”.
În acest context, apreciem ca fiind evident faptul că statul gardian sau teoria
intervenţionismului statal susţinută de marele economist John Maynard Keynes pare a reveni
în actualitate. Acesta pleda în favoarea politicilor guvernamentale intervenţioniste, guvernele
trebuind să folosească măsuri fiscale şi monetare pentru controlul economiei. Ideea s-a
conturat în anii ‘30, perioadă tulbure din punct de vedere economic, într-un moment în care
capitalismul era pus la încercare de Marea Recesiune.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că există o ciclicitate a transformării statului în
gardian în perioade dificile (pe parcursul crizelor), pentru ca după ce criza a trecut rolul
acestuia să devină nedorit. Trebuie reamintit în acest context faptul că, acum câţiva ani, opinia
generală era ca principala caracteristică a unei societăţi de succes era economia de piaţă din
ţările capitaliste. În ultimii 20 de ani, capitalismul s-a extins din ce în ce mai mult pe glob,
inclusiv în ţările fost comuniste, iar odată cu el a venit şi prosperitatea (Hassett, 2009).
În acest moment, se poate spune că suntem la un punct de cotitură în care o mare parte
a populaţiei, agenţilor economici şi autorităţilor îşi regândesc viziunea asupra capitalismului.
Ce este foarte important de menţionat este că aceasta nu este singura dată în istorie
când se întâmplă acest lucru. Ideea că sistemul capitalist bazat pe piaţa liberă este cel mai bun
principiu de organizare pentru o societate este unul vechi, datând din 1776, când cunoscutul
economist Adam Smith l-a susţinut în lucrarea Wealth of Nations. Faptul că şi capitalismul
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are lipsurile/defectele sale este de asemenea o idee veche, critici, dar şi alternative în acest
sens fiind aduse de-a lungul timpului de mulţi economişti (de menţionat aici Keynes şi Marx).
Totuşi, cu toate deficienţele sale, capitalismul a supravieţuit şi s-a dezvoltat deoarece
rezultatele sale le-au depăşit pe cele ale sistemelor alternative (vezi comunismul, care era
practic opusul capitalismului în sensul aplicării controlului integral al statului asupra
economiei).
Faţă de cele de mai sus, opinia noastră este că o combinaţie între continuarea aplicării
principiilor capitalismului, corelată cu o supraveghere macroprudenţială mai bună a zonelor
din sistemul financiar care pot conduce la apariţia unor riscuri sistemice (cu impact nu doar
local sau naţional, dar şi global) şi a unor crize este una dintre soluţiile principale.
Astfel, în perioada actuală, ca urmare a crizei, se are în vedere întărirea reglementărilor
în domeniul financiar, pentru a preveni/controla cauzele acesteia (Aversa, 2009).
Măsurile vizate au scopul de a preîntâmpina lăcomia şi asumarea de riscuri ridicate
care au condus la criza actuală, dar în acelaşi timp să existe un echilibru în sensul evitării
reglementării excesive, deoarece nu întotdeauna controlul de către stat are rezultate pozitive.
În acest context, considerăm că întărirea nejustificată a reglementărilor după apariţia
unei crize, pentru a controla riscuri deja evidente pentru toţi jucătorii pieţei respective, poate
avea o eficienţă limitată.
2. Importanţa managementului riscului sistemic şi a supravegherii
macroprudenţiale
Spre deosebire de supravegherea microprudenţială (respectiv cea individuală a
instituţiilor financiare), supravegherea macroprudenţialǎ îşi are originea în fenomenul riscului
sistemic, definit ca fiind riscul aferent unei părţi importante a sistemului financiar (Smaghi,
2009).
Scopul supravegherii macroprudenţiale are două dimensiuni: prima este analiza şi
monitorizarea riscurilor, iar a doua este controlul riscurilor identificate, care necesită
instrumente specifice. Astfel, există minimum trei elemente care trebuie să constituie
fundamentul dimensiunii de monitorizare şi analiză a riscului sistemic:
* analiza trebuie să cuprindă toate componentele sistemului financiar, precum şi modul
în care interacţionează acestea (incluzând toţi intermediarii financiari şi toate pieţele). În acest
sens, trebuie menţionat că în prezent unele dintre aceste componente, cum ar hedge fundsurile, companiile de private equity şi pieţele financiare over-the-counter (OTC) nu fac
subiectul supravegherii individuale. În acelaşi timp, actuala criză în care aceste entităţi au avut
un rol important arată că este absolut necesar ca ele să facă parte din procesul de supraveghere
micro şi macroprudenţialǎ.
* evaluarea riscurilor trebuie să aibă în vedere interdependenţele dintre sistemul
financiar şi economie. Astfel trebuie menţionat că, în trecut, în general crizele economice
cauzau şi crize bancare sistemice, în timp ce criza actuală arată magnitudinea efectelor crizei
financiare asupra economiei. În acest sens, pentru viitor este evident faptul că supravegherea
macroprudenţială trebuie să incorporeze interacţiunea dintre sectorul financiar şi cel al
economiei.
*al treilea element care trebuie luat în calcul este că pieţele financiare nu sunt statice,
ele evoluează în mod permanent ca urmare a proceselor de inovaţie financiară şi de integrare
internaţională, iar supravegherea macroprudenţialǎ trebuie să încorporeze măsuri specifice
care să acopere aceste zone.
Principalul rezultat al activităţii de monitorizare şi analiză macroprudenţialǎ este
evaluarea riscului agregat existent în sistemul financiar (riscul sistemic) şi implicaţiile sale
potenţiale asupra economiei. Aici este inclusă şi efectuarea de scenarii cu şocuri extreme, al
căror rezultat conduce la evaluarea rezistenţei sistemului financiar şi a economiei. Un alt
element absolut necesar este cel privind estimarea a cât de departe este sistemul actual de o
criză şi care sunt riscurile care ar putea să conducă la apariţia acesteia.
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Elementele necesare pentru efectuarea acestor analize sunt informaţii detaliate privind:
evoluţia pieţelor financiare, indicatorii macroeconomici, intermediarii financiari (inclusiv cei
care nu fac parte din perimetrul de supraveghere al autorităţilor de profil), sistemele de plăţi şi
decontări, clienţii corporate şi persoane fizice, precum şi al relaţiilor dintre principalele
sectoare economice şi financiare.
Un accent deosebit trebuie pus pe colectarea de informaţii detaliate de la instituţiile
financiare privind expunerea din produse bilanţiere şi din afara bilanţului, defalcate pe tipuri
de active şi pasive, pe zone geografice, sectoare de activitate, monede şi contrapartide, precum
şi informaţii referitoare la modelele şi metodele de management al riscurilor folosite.
Informaţiile obţinute trebuie utilizate pentru evaluarea expunerii la riscuri pe
ansamblul sistemului financiar şi a stabilirii măsurilor necesare pentru evitarea unor crize.
Aceasta se poate face utilizând modele de tipul indicatorilor de stabilitate financiară, a celor
de tipul sistemelor de avertizare timpurie (early warning systems), stress test etc.
După identificarea expunerii la riscurile sistemice, pasul următor este managementul
acestora. O opţiune ar fi comunicarea acestora către instituţiile financiare, astfel încât acestea
să fie atenţionate şi să-şi ajusteze politicile interne.
O altă opţiune ar fi intensificarea supravegherii instituţiilor financiare în vederea
evitării asumării de riscuri ridicate. O a treia opţiune ar fi modificarea/crearea de noi
reglementări prudenţiale în acelaşi scop, respectiv pentru evitarea asumării de riscuri ridicate.
Măsurile necesare pentru reducerea pro-ciclicalitătii sistemului financiar trebuie să fie
parte din politica macroprudenţială. Unele dintre acestea sunt ajustarea cerinţelor de capital la
situaţia ciclului economic (făcându-le mai puţin stricte în perioadele nefavorabile şi mai stricte
în perioadele de dezvoltare economică), introducerea de reguli de provizionare dinamice
(rezervele trebuie acumulate în perioadele favorabile şi eliberate în cele nefavorabile) etc.
3. Principalele masuri luate ca urmare a crizei financiare pentru managementul
riscului sistemic şi efectuarea supravegherii macroprudenţiale
Experienţa crizei financiare actuale reflectă atât eficienţa redusă a activităţii de
supraveghere a unor instituţii financiare (supravegherea microprudenţială), dar şi a celei
efectuate la nivelul întregului sistem financiar (supravegherea macroprudenţială) (Comisia
Europeană, 2009b).
Astfel de exemplu la nivelul Uniunii Europene, conform modelului actual,
supravegherea activităţii instituţiilor financiare se efectuează la nivel naţional, dar acoperind
într-o măsură relativ redusă sistemul financiar European şi interdependenţele dintre pieţele
financiare din ţările UE, pe de o parte, şi cele între acestea şi celelalte pieţe existente la nivel
mondial.
Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte supravegherea sistemului financiar din SUA
şi de pe alte pieţe financiare, precum şi a sistemului financiar global.
Criza actuală a arătat de asemenea unele probleme şi în modul de cooperare dintre
autorităţile de supraveghere naţionale, responsabile pentru activităţi/segmente diferite ale
sistemului financiar.
Faţă de cele de mai sus, ne propunem să analizăm principalele măsuri luate pe plan
mondial pentru îmbunătăţirea managementului riscului sistemic şi întărirea supravegherii
macroprudenţiale, precum şi considerentele care au stat la baza acestora.
Astfel, şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană, reuniţi la un summit la
Bruxelles în iunie 2009, au stabilit necesitatea înăspririi metodelor de supraveghere a
sistemului bancar, precum şi înfiinţarea unei autorităţi de supraveghere paneuropene care să
prevină o viitoare criză economică.
Astfel, se intenţionează înfiinţarea în anul 2010 a trei autorităţi paneuropene de
supraveghere, care să asigure introducerea de noi reglementări prudenţiale, dar şi crearea
unui Consiliu European de Risc Sistemic, care să monitorizeze riscurile care pot afecta
stabilitatea financiară la nivel comunitar.
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3.1. Măsurile luate la nivelul Uniunii Europene pentru managementul riscului
sistemic şi efectuarea supravegherii macroprudenţiale
Pieţele financiare din Uniunea Europeană au devenit în ultimii ani din ce în ce mai
integrate, fiind dominate de grupuri financiar paneuropene, ale căror funcţiuni de management
al riscurilor se bazează în general pe standarde stabilite de banca mamă (Comisia Europeană
a, 2009).
Criza actuală a arătat că nu este benefică orientarea activităţii de supraveghere în
măsură aproape exclusivă la nivelul individual al instituţiilor financiare, în timp ce evaluările
complexe privind riscurile agregate la nivel sistemic sunt insuficiente.
De asemenea, din punct de vedere al supravegherii agregate, există o discrepanţă între
nivelul actual de integrare a pieţelor financiare europene şi sistemele de supraveghere cu
responsabilităţi exclusiv la nivel naţional.
Comisia Europeană a analizat opţiunile privind activitatea de supraveghere
microprudenţială, din două puncte de vedere, respectiv cel al sistemului de supraveghere şi cel
al structurii instituţionale (Comisia Europeană, 2009a).
Din punct de vedere al sistemului de supraveghere, opţiunile analizate au fost
următoarele:
1. Continuarea sistemului actual de supraveghere;
2. Autorităţile de supraveghere naţionale să fie deplin responsabile atât pentru
supravegherea instituţiilor financiare cu capital local, cât şi a celor controlate de instituţii din
alte ţări;
3. Extinderea competenţelor de supraveghere ale autorităţii din statul unde se află
banca mamă asupra tuturor instituţiilor financiare din grup, indiferent de ţara în care se află
acestea;
4. Înfiinţarea unui Sistem European al Autorităţilor de Supraveghere Financiară
(European System of Financial Supervisors – ESFS),
5. Crearea unui singure autorităţi de supraveghere la nivel European, care va
supraveghea activitatea tuturor grupurilor financiare care-şi desfăşoară activitatea în mai
multe state din UE, în timp ce autorităţile de supraveghere naţionale vor avea responsabilităţi
legate doar de instituţiile financiare cu capital local.
După analiza impactului opţiunilor pentru supravegherea microprudenţială, au fost
eliminate datorită eficienţei reduse opţiunile 1, 2 şi 3. În pasul următor, opţiunile 4 şi 5 au fost
evaluate comparativ.
Astfel, din punct de vedere al eficienţei, s-a considerat ca fiind puţin probabil în acest
moment că o singură entitate de supraveghere la nivelul Uniunii Europene să aibă cunoştiinţe
aprofundate privind grupurile bancare individuale, astfel încât să asigure protecţia
deponenţilor şi investitorilor din diverse ţări, precum şi stabilitatea sistemului financiar. În
acest sens, opţiunea de creare a Sistemului European al Autorităţilor de Supraveghere
Financiară-ESFS este mai eficientă, deoarece supraveghetorii naţionali care au un acces rapid
la informaţiile disponibile pe plan local se pot ocupa de activitatea curentă de supraveghere.
Un alt element în favoarea sistemului descentralizat derivă din faptul că nu există în prezent
un cadru de finanţare la nivel european a unei instituţii financiare aflate în dificultate.
Astfel, Sistemul European al Autorităţilor de Supraveghere Financiară (ESFS) va fi
format din autorităţile de supraveghere naţionale şi va avea ca obiectiv supravegherea
microprudenţială, respectiv cea la nivelul instituţiilor financiare individuale. Sistemul va
combina supravegherea efectuată pe plan local de autorităţile de supraveghere naţionale cu
centralizarea unor responsabilităţi la nivel european (Comisia Europeană, 2009b). În paralel,
se are în vedere armonizarea unor reglementări prudenţiale la nivelul Uniunii Europene, astfel
încât în domeniile mai importante să se utilizeze un singur set de reguli/standarde.
Sistemul European al Autorităţilor de Supraveghere Financiară va fi compus din trei
noi Autorităţi de Supraveghere Europene, care vor colabora cu autorităţile de supraveghere
naţională în scopul dezvoltării de standarde comune de supraveghere.
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Comisia Europeană a analizat şi dezbaterile actuale din multe ţări referitoare la
modalitatea cea mai eficientă de organizare a supravegherii instituţiilor financiare, opţiunile
fiind:
1. o singură autoritate de supraveghere pentru toate componentele sectorului financiar
(activitatea bancară, cea de asigurări şi pieţele de capital);
2. două autorităţi de supraveghere, cu sarcini distincte: o autoritate pentru efectuarea
supravegherii prudenţiale şi alta pentru supravegherea activităţii curente a instituţiilor
financiare; un comitet cu putere decizională ar putea acoperi activitatea celor două entităţi şi
deciziile comune;
3. abordarea sectorială, respectiv trei autorităţi de supraveghere: una pentru bănci, una
pentru asigurări şi fonduri de pensii şi una pentru valorile mobiliare;
4. abordarea instituţională, care presupune că suplimentar celor trei autorităţi din
varianta anterioară, se creează o a patra autoritate cu atribuţii de supraveghere a
conglomeratelor financiare.
Opinia Comisiei Europene este că ultima variantă este de preferat, întrucât nu există
argumente suficiente care să susţină eficienţa mai ridicată a celorlalte două sisteme posibile.
În acelaşi timp, cooperarea între diversele autorităţi de supraveghere sectoriale este absolut
necesară.
Din punct de vedere al supravegherii macroprudenţiale, au fost analizate următoarele
opţiuni:
1. Menţinerea cadrului actual, care presupune efectuarea acestei activităţi prin
intermediul câtorva instituţii distincte, dar care nu asigură un mecanism adecvat pentru
monitorizarea şi implementarea recomandărilor şi a avertismentelor privind riscul sistemic.
2. Atribuirea acestei responsabilităţi Comitetului Economic şi Financiar (Economic
and Financial Committee-EFC) sau Sistemului European al Băncilor Centrale (European
System of Central Banks -ESCB)/Băncii Centrale Europene (European Central Bank -ECB).
3. Stabilirea unei entităţi distincte, respectiv Consiliul European de Risc Sistemic
(European Systemic Risk Council-ESRC); acesta va funcţiona independent de Banca Centrală
Europeană, dar consiliul va fi condus de preşedintele BCE.
Soluţia stabilirii acestei responsabilităţi în sarcina Comitetului Economic şi Financiar
(EFC) a fost considerată ineficientă datorită caracterului politic al acestui comitet, iar varianta
Sistemului European al Băncilor Centrale (ESCB) sau a Băncii Centrale Europene (ECB)
prezintă deficienţe din punct de vedere al potenţialului conflict de interese dintre stabilitatea
monetară şi cea financiară, al concentrării excesive de putere în domeniul managementului
sistemului financiar european, al riscului reputational legat de supravegherea
macroprudenţială etc.
În concluzie, din punct de vedere al supravegherii macroprudenţiale, înfiinţarea
Consiliului European de Risc Sistemic (ESRC) a reieşit ca fiind cea mai bună variantă.
Astfel, noul Consiliu European de Risc Sistemic se va ocupa de supravegherea
macroprudenţială şi de managementul riscului sistemic, respectiv va avea ca obiectiv
monitorizarea şi evaluarea ameninţărilor potenţiale la adresa stabilităţii financiare care sunt
determinate de evoluţiile macroeconomice, pe de o parte, şi de cele ale sistemului financiar,
pe de altă parte. Consiliul va furniza evaluări/atenţionări privind creşterea expunerii la riscuri
la nivelul sistemului economic/financiar şi va emite recomandări privind măsurile necesare
pentru contracararea efectelor acestora.
Băncile centrale din statele membre vor avea rolul primordial în activitatea de
supraveghere macroprudenţială; şi în prezent, principalele responsabilităţi ale băncilor
centrale se referă la menţinerea stabilităţii monetare şi financiare.
În acest sens, analizele necesare în scopul supravegherii macroprudenţiale vor utiliza
parţial analizele economice şi monetare efectuate de băncile centrale.
Pentru realizarea unei activităţi eficiente, Consiliul European de Risc Sistemic va
include guvernatorii celor 27 de bănci centrale din cele 27 de state membre şi preşedintele
Băncii Centrale Europene. Participarea autorităţilor naţionale care sunt responsabile de
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supravegherea microprudenţială este de asemenea absolut necesară. În acelaşi timp,
activitatea de supraveghere curentă a instituţiilor financiare va rămâne la nivel local. În cazul
în care este necesar sprijinul financiar al unor bănci, aşa cum s-a întâmplat în timpul crizei,
acest demers va fi de resortul statelor membre.
3.2. Măsurile luate de SUA în domeniul managementului riscului sistemic
şi al supravegherii macroprudenţiale
Pe data de 17 iunie 2009, Trezoreria Statelor Unite ale Americii a prezentat propunerea
privind reforma sistemului de reglementare şi supraveghere a sistemului financiar (Clifford
Chance, 2009). Astfel, din punct de vedere al reformei instituţionale, există patru măsuri
importante:
o Federal Reserve va deveni autoritatea de reglementare în domeniul riscului
sistemic şi supraveghetorul instituţiilor importante (too-big-to-fall); în acelaşi timp se va crea
un nou Consiliu de Supraveghere a Serviciilor Financiare (Financial Services Oversight
Counsel);
Federal Reserve va stabili care dintre instituţiile financiare sunt de importanţă
sistemică (denumite Tier 1 FHCs), pe baza unor criterii privind mărimea, gradul de îndatorare,
interdependenţa cu celelalte entităţi etc.; pentru acestea, Fed va putea stabili cerinţe
prudenţiale mai ridicate faţă de celelalte, cum ar fi de exemplu cele de capital.
o Înfiinţarea unei noi agenţii federale, respectiv Autoritatea de Supraveghere Bancară
Naţională (Naţional Bank Supervisor), cu atribuţii în domeniul supravegherii şi reglementării
prudenţiale a băncilor; aceasta se va forma prin comasarea a două agenţii existente, respectiv
Office of Thrift Supervision (OTS) şi Office of the Comptroller of the Currency (OCC).
o Se va crea o nouă Agenţie de Protecţie Financiară a Consumatorilor (Consumer
Financial Protection Agency-CFPA), care va avea ca responsabilităţi monitorizarea practicilor
de creditare ale instituţiilor financiare, pentru evitarea practicilor de creditare lipsite de
transparenţă/agresive. Această nouă agenţie federală va avea competenţe sporite asupra
activităţii furnizorilor de servicii şi produse financiare către persoanele fizice şi va fi singura
agenţie cu atribuţiuni în domeniul stabilirii de reguli în domeniul protecţiei consumatorului.
o Înfiinţarea unui birou de supraveghere a asigurărilor (în cadrul Trezoreriei SUA)
care va fi responsabil de monitorizarea industriei asigurărilor, de identificarea problemelor
care ar putea contribui la apariţia unei crize şi de informarea Fed privind societăţile de
asigurare care sunt de importanţă sistemică.
Consiliul de Supraveghere a Serviciilor Financiare va avea ca responsabilitate
managementul riscului sistemic. În acelaşi timp, Federal Reserve va stabili care sunt
instituţiile financiare importante din perspectiva riscului sistemic şi va avea prerogative
privind solicitarea de rapoarte, efectuarea de inspecţii, stabilirea de cerinţe prudenţiale
suplimentare, stabilirea de restricţii de activitate şi alte măsuri similare.
Deoarece aceste măsuri sunt în general de resortul autorităţii de supraveghere
microprudenţială, apreciem că apare o uşoară contradicţie cu noţiunea de supraveghere
macroprudenţială. Totuşi, considerăm că deoarece măsurile luate de Federal Reserve vor fi
complementare celor stabilite de autoritatea de supraveghere microprudenţială, dar fiind în
general mai restrictive şi bazate pe o abordare macroprudenţială, vor contribui la întărirea
stabilităţii sistemului financiar.
Pe ansamblu, se are în vedere stabilirea de cerinţe de capital suplimentare şi standarde
de risc mai prudente pentru toate băncile şi holdingurile bancare. O altă modificare importantă
derivă din aplicarea de reguli consolidate la nivelul holdingurilor financiare, pentru a cuprinde
în aria de supraveghere şi celelalte filiale nebancare.
Astfel, în cadrul instituţiilor de importanţă sistemică se vor introduce şi fondurile
private de investiţii, cele de hedge funds, private equity funds şi venture capital funds, precum
şi unele dintre instituţiile financiare străine care-şi desfăşoară activitatea în Statele Unite.
Considerăm cǎ este foarte importantă această măsură deoarece se evită transferul de riscuri de
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la entităţile supravegheate către cele care nu intră în perimetrul de supraveghere prudenţială,
care ar putea conduce la acumularea de riscuri sistemice necunoscute autorităţii responsabile.
Se vor implementa de asemenea iniţiative de reanaliză a standardelor de supraveghere
şi a cerinţelor de capital actuale, avându-se în vedere inclusiv modificarea metodelor de calcul
al cerinţelor de capital în scopul reducerii prociclicalitaţii; se vor avea în vedere şi alte
evaluări mai simple ale gradului de îndatorare, utilizate complementar evaluării capitalului pe
baza activelor ponderate cu riscul, precum şi noi reguli privind provizioanele pentru riscuri.
Ceea ce este foarte important din perspectiva cauzelor crizei actuale este că se vor
implementa măsuri care să coreleze în mod corespunzător schemele de compensare financiară
a conducătorilor instituţiilor financiare cu valoarea creată pe termen lung pentru acţionari şi cu
menţinerea siguranţei şi soliditătii entităţii respective.
Concluzii
Considerăm binevenite aceste iniţiative de adaptare a sistemului de supraveghere
actual, având în vedere faptul că eficienţa slabă a supravegherii macroprudenţiale a avut efecte
negative majore la nivelul sistemului financiar global.
În măsura în care acest sistem ar fi fost implementat înainte de criză, ar fi evitat
acumularea problemelor în cadrul sistemului financiar global, determinate de expansiunea
agresivă a volumului creditelor, creşterea preţului activelor financiare şi a celor imobiliare,
corelate cu subevaluarea expunerii la riscuri a instituţiilor financiare.
De menţionat faptul că, în mod similar, Grupul G20 a decis în Aprilie 2009 la
Summitul de la Londra să implementeze noi măsuri pentru asigurarea stabilităţii financiare la
nivel global, pe baza nou-înfiinţatului Consiliu de Stabilitate Financiară (Financial Stability
Board-FSB), care va coopera îndeaproape cu Fondul Monetar Internaţional în vederea
furnizării de semnale/avertizări privind riscurile macro-prudenţiale la nivel global (Financial
Stability Board, 2009).
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